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ข้อมูลทัว ไป
บริ ษัททีออกหลักทรัพย์

: บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)

ชือย่อหลักทรัพย์
เลขทีทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ

: TOPP
: 0107537001994 (เลขทีเดิม บมจ. 446)
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์หลายประเภทคือ ฟิ ล์มพลาสติกทีใช้ ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
เพือใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และหีบห่อ, บริ การงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือ ฟิ ล์มพลาสติกแบบม้ วน และ
ผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต เพือใช้ บรรจุยาสีฟัน
ทุนจดทะเบียน
: 60,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ชําระเต็มมูลค่า (ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
จํานวนพนักงาน
: 459 คน (ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
สถานทีตังE - สํานักงานใหญ่ : 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
: (662) 0-2285-4940, 0-2678-1051-5
โทรสาร
: (662) 0-2285-4942, 0-2678-1175
Website
: http://www.topp.co.th
E-mail
: topp@topp.co.th
จัดตังขึ
E Eนเมือวันที
: 12 พฤษภาคม 2526
จดทะเบียนเป็ น บมจ.
: 3 มิถนุ ายน 2537
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชันE 4 , 7
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี

: นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4563
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2234-1676, 0-2237-2132
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ล้ านบาท

รายได้รวม

1,800.00
1,600.00
1,400.00

1,447.52

1,506.04

2558

2559

1,587.72

1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00

ปี

2560

ล้ านบาท

กําไรสุทธิ

140.00
120.00
100.00

96.32

109.37

118.28

80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

ปี

2558

2559

2560
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ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

1,600.00
1,400.00
1,200.00

1,414.77
1,241.48

1,261.47

1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00

ปี

2558

2559

2560

ข้อมูลทางการเงินโดยสร ุป
หน่ วย : ล้ านบาท

งบกําไรขาดทุน
ขายสุทธิ
รายได้ รวม
กําไรขันต้
E น
กําไรสุทธิ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี Eสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หุ้น
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น
(บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)
* ยังไม่ได้ รับการอนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้น

2560

2559

2558

1,570.95
1,587.72
240.79
118.28

1,487.94
1,506.04
219.82
109.37

1,429.17
1,447.52
190.70
96.32

1,414.77
231.52
1,183.26

1,261.47
156.32
1,105.15

1,241.48
217.80
1,023.68

18.23
5.15
176.63

16.05
4.65
170.61

19.71
5.83*
190.71
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สารจากคณะกรรมการ
ปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ มีการฟื นE ตัวของกําลังการซื Eอ บริษัทจึงได้ ลงทุนเพิมเครื องจักรผลิต plastic film
และเครื องพิมพ์ฉลากกาว เพือเพิมกําลังการผลิตด้ วยเครื องจักรทีทันสมัยขึ Eนตลอดจนการพัฒนาด้ านคุณภาพ พัฒนาบุคคลากรให้
มีความรู้ ความเชียวชาญ ควบคูก่ บั การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือง เพือรองรับกําลังซื Eอทีจะเพิมขึ Eนในอนาคตและ
สนองตอบความต้ องการของตลาดทีเปลียนแปลงไป รวมทังยั
E งมองหาโอกาสและช่องทางการทําตลาด เพือขยายธุรกิจให้ เติบโต
ต่อเนืองมาเป็ นลําดับ ส่วนบริษัทผลิตหลอดยาสีฟันทีเป็ นบริ ษัทร่วมทุนในประเทศเวียดนาม มียอดขายและกําไรลดลงมากอันเกิด
จากธุรกิจของลูกค้ าหลักทีมีปัญหาด้ านการตลาด ทําให้ บริษัทร่วมทุนในประเทศเวียดนามจําต้ องหาแนวทางแก้ ไขและเตรียม
ปรับตัวให้ สามารถรับกับสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึ Eนได้
ปี 2560 มีย อดขายรวม 1,570.95 ล้ า นบาท เพิ มขึ นE จากปี ก่อ น 5.58% และมี กํ า ไรสุท ธิ อ ยู่ที 118.28 ล้ านบาท โดย
E
มี
ภาพรวมมาจากอัตราการเติบโตยอดขายของผลิตภัณฑ์ฟิล์มทีสูงขึ Eน 3.12% ฉลากกาวยอดขายสูงขึ Eน 8.48% รวมทังหลอดก็
ยอดขายเพิมขึ Eนเช่นกัน ซึงบริษัทยังคงสามารถรักษาผลประกอบการให้ เป็ นไปตามเป้าหมายได้
เนืองจากปั จจุบนั การทําธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนันเป็
E นสิงสําคัญ บริ ษัทจึงได้ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมย์เป็ น
แนวร่วมปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เมือวันที 1 ธันวาคม 2560 และบริ ษัท
จะดําเนินการปฎิบตั ิในการต่อต้ านทุจริตไปตามขันตอนต่
E
อไป เพือให้ สามารถผ่านกระบวนการรับรอง
ในนามคณะกรรมการบริ ษัทใคร่ขอขอบคุณคณะผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัททุกท่านทีได้ ทํางานกันอย่างเต็มที ขอบคุณ
ลูกค้ าทุกท่านทีให้ การสนับสนุนบริ ษัท ทําให้ บริ ษัท สามารถรักษายอดขายไว้ ได้ ในระดับทีน่า พอใจ ท้ ายนี Eขอขอบคุณผู้ถือหุ้น,
พันธมิตรธุรกิจและผู้เกียวข้ องทุกท่าน บริษัทหวังเป็ นอย่างยิงทีจะได้ รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ ายเช่นนี Eต่อไป

พิพฒ
ั พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ

สุธี ลิมอติบลู ย์
กรรมการผู้จดั การ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ซึงจัดทําขึ Eนตามมาตรฐาน
การบัญชีทีรับรองทัวไป โดยได้ มีการพิจารณาเลือกใช้ นโยบายการบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ รวมทังมี
E การ
เปิ ดเผยข้ อมูลสาระสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
E
ซึงประกอบด้ วยกรรมการทีเป็ นอิสระกํากับดูแลงบการเงินและ
ประเมิ นระบบการควบคุมภายในให้ มีประสิทธิผล เพือให้ มีความมันใจได้ ว่ามีการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีถูก ต้ องครบถ้ วนอย่าง
เพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนินการทีผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงได้ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี นี Eแล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท สามารถสร้ างความเชือมันได้ วา่ งบการเงินของ
บริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม
2560 ได้ ถกู ต้ องในสาระสําคัญแล้ ว

............................................................

.......................................................

พิพฒ
ั พะเนียงเวทย์

สุธี ลิมอติบลู ย์

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จดั การ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ ดร.อดุล
อมตวิ ว ัฒ น์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัย สิ ท ธิ\ เจริ ญ สัต ย์ และนายปมุ ข ศิ ริ อัง กุ ล เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระ ไม่มีข้อจํากัดในการได้ รับข้ อมูล ภายใต้ ขอบเขตตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึงสอดคล้ องตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทังได้
E รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริ หาร และพนักงานทีเกียวข้ อง ซึงการปฏิบตั ิดงั กล่าวครอบคลุมในเรื อง
การกํากับดูแลกิจการทีดี การควบคุมภายใน การบริ หารความเสียง ความโปร่ งใสในการบริ หารของฝ่ ายจัดการ รวมทังการปกป้
E
อง
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมร่วมกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และ
ฝ่ ายบริหาร เพือพิจารณาเรื องต่างๆ ซึงจะจัดขึ Eนก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส เพือรายงานและหารื อร่ วมกัน
กับคณะกรรมการบริษัท สรุปดังนี E
1. สอบทานงบการเงินประจําไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2560 ร่วมกับทีมผู้สอบบัญชี ฝ่ ายบริหาร งานตรวจสอบ
ภายใน และรับฟั งคําชี Eแจงของฝ่ ายบริ หารเพือให้ มนใจว่
ั ารายงานทางการเงิน รายการบัญชีกบั บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ได้ จดั ทําขึ Eนอย่างถูกต้ องตามควร การเปิ ดเผยข้ อมูลเพียงพอ เป็ นไปตามหลักการบัญชีทีรับรองโดยทัวไป
2. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยอนุมตั ิแผนการตรวจสอบทีเน้ นระบบการป้องกันความเสียง ระบบ
การควบคุมภายใน ทังด้
E านการปฏิบตั ิงาน (Operation) การรายงานทางการเงิน (Financial) และการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบข้ อบังคับ (Compliance) ทีเพียงพอเหมาะสม เพือก่อให้ เกิดการกํากับดูแลกิจการทีดีอนั เป็ นประโยชน์
กับบริ ษัท และผู้ถือหุ้น นอกจากนี Eฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ ดําเนินการติดตามผลการตรวจสอบ โดยได้ ประชุมหารื อ
กับเจ้ าหน้ าทีและผู้บริ หารของหน่วยงานทีรับตรวจถึงความเป็ นไปได้ ของแนวทางการแก้ ไขปรับปรุ ง เพือประโยชน์
สูงสุด ของงานตรวจสอบภายใน และเพื อให้ เกิ ด ความมันใจในระบบการควบคุม ภายในที ต้ อ งพัฒ นาตามการ
เปลียนแปลงของสภาวการณ์และเทคโนโลยี
3. การกํากับดูแลทีดี คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการทีดี
ด้ วยความโปร่ งใส และมีจริ ยธรรม ตลอดจนการดูแลให้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท และข้ อกําหนดของหน่วยงานทีกํากับดูแล เพือความเชือมันของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยการประเมินจะมุง่ เน้ นความเป็ นอิสระ คุณภาพผลงาน
และชือเสียง ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอต่อดณะกรรมการบริ ษัท เพือขออนุมตั ิทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนาง
E
ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4563 หรื อนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที 3885
แห่ง สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท ประจํ าปี 2561 และกํ าหนดค่า สอบบัญ ชี เป็ น
จํานวนเงิน 1,020,000 บาท (ปี 2560 : 970,000 บาท) เพือเสนอขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
5. การทํารายการทีเกียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วและไม่มีป ระเด็นสอบทานเพิมเติ มจาก
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริษัท รายชือและรายการทีเกิดขึ Eนกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ อง ปรากฏตามทีได้ แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินซึงอยูใ่ นรายงานประจําปี ฉบับนี E สําหรับนโยบายการกําหนดราคา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ แสดงความเห็น
เกี ยวกับประเด็ นดังกล่าวไว้ ว่า ไม่แตกต่างจากรายการทีกระทํา กับกิ จการที ไม่ เกี ยวข้ อง เป็ น ราคาตามสัญ ญา
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ซึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความยุติธรรม และ
เป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบริษัท
6. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ดร.อดุล
อมตวิวฒ
ั น์
จํานวนการเข้ าร่วมประชุม 4/4
- นายชัยสิทธิ\
เจริ ญสัตย์
จํานวนการเข้ าร่วมประชุม 4/4
- นายปมุข
ศิริองั กุล
จํานวนการเข้ าร่วมประชุม 4/4
นอกจากนี Eคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความสําคัญ ของการบริ หารความเสียงในทุกโอกาสทีมีก ารประชุมหารื อกับ
บริ ษัท มีความเห็นว่า บริษัทมีกลไกในการจัดการตามควรแล้ ว และมีระบบการควบคุมภายในทีดีเพียงพอเหมาะสมกับสภาวการณ์
ทังนี
E Eคณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี และสนับสนุนให้ ฝ่ายบริ หารพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสียงอย่างต่อเนือง

.................................................
(ดร.อดุล อมตวิวฒ
ั น์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มีกรรมการ จํานวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี E

รายชือกรรมการ
นายพิพฒ
ั
นายสุธี
ร.ต.อ. สุเมธ
นายชวลิต
นายบุญชู
นพ.สวัสดิ\

พะเนียงเวทย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
โพธิกําจร
ดร.อดุล
อมตวิวฒ
ั น์
นายชัยสิทธิ\ เจริ ญสัตย์
นายปมุข ศิริองั กุล

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จํานวนครังE
การเข้ าร่วม
การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
4
4
4
4
4
4
4
2
4
3
4
3
4
3
4
4
4
3

ขอบเขตอํานาจหน้ าที$ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบกิจการทังหลายของบริ
E
ษัท และมีอํานาจหน้ าทีดําเนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท และตามมติของทีประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น และมีอํานาจกระทําการใดๆ ตามที
ระบุไว้ ในหนังสือบริ คณห์ สนธิ นอกจากนี ยE งั มีห น้ าทีกํ าหนดนโยบายและทิศทางการดํา เนินงานของบริ ษัท และกํ ากับ
ควบคุมดูแล ให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นตามนโยบายทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุป ดังนี E
1. ดูแลและจัดการให้ การดําเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท รวมทังE
มติของทีประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้ ความเห็นชอบด้ าน วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
3. ให้ ข้อเสนอแนะ ด้ านนโยบายการบริหารจัดการ แผนธุรกิจ งบประมาณ กลยุทธ์ และเป้าหมายการปฏิบตั ิงานทีเสนอ
โดยฝ่ ายจัดการ
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และความคืบหน้ าของงานแต่ละโครงการ
5. พิจารณางบการเงินประจําไตรมาส และประจําปี และดูแลให้ มีการจัดทํางบการเงิน เป็ นไปตามหลัก การบัญ ชี ที
รับรองทัวไป
6. ดูแ ลกํ ากับ ให้ มีร ะบบการควบคุม ภายในที มี ป ระสิท ธิ ผล และการบริ ห ารความเสี ยงที เหมาะสม ตลอดจนการ
ตรวจสอบ ทังจากผู
E
้ ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ ทําหน้ าทีอย่างมีประสิทธิผล
7. ดูแลให้ มีผ้ ทู ําหน้ าทีในการสือสารในเรื องต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้สนใจลงทุนทัวไป รวมทังการประสานงาน
E
กับหน่วยงานทีกํากับดูแล
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริ ษัทกําหนดให้ คําว่า “กรรมการอิสระ” หมายความรวมถึง กรรมการทีไม่ทําหน้ าทีจัดการของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ
บริษัทร่ วม เป็ นกรรมการทีเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผู้ถือหุ้นทีมีอํานาจควบคุม และเป็ นผู้ซงไม่
ึ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับ บริ ษั ท ในลัก ษณะที จะทํ า ให้ มี ข้ อจํ า กัด ในการแสดงความเห็ น ที เป็ นอิ ส ระ ซึ งบริ ษั ท ได้ กํ า หนดคุ ณ สมบัติ ข อง
“กรรมการอิสระ” ของบริ ษัท ดังนี E
1 ถื อหุ้นไม่เกิ น 1%* ของจํ านวนหุ้น ที มีสิท ธิ ออกเสียงทังE หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ วม หรื อ
นิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง
2 ไม่เป็ น ลูกจ้ าง พนัก งาน ที ปรึ ก ษา หรื อผู้มีอํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ
นิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง
3 ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
4 ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมี ความขัดแย้ งใน
ลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
5 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํา นาจ
ควบคุมบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการ
เงิน ซึงได้ รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันE
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7 ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับแต่งตังขึ
E Eนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8 ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย หรื อ ไม่
เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน
ประจํา หรื อถือหุ้นเกิน 1% ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
E
ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9 ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท
* บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี E
(ก) ผู้บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย์
(ค) ผู้มอี าํ นาจควบคุมของผู้ออกหลักทรัพย์
(ง) บุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก)
(ข) หรือ (ค) ซึงได้ แก่ บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร หรือญาติสนิทอืน
(จ) นิติบุคคลใดๆ ทีบุคคลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถือหุ้น หรื อมีอํานาจควบคุมหรื อมีส่วนได้ เสียอืนใด ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อมอย่างมีนยั สําคัญ
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2. ผู้บริหาร
คณะผู้บริ หารของบริ ษัทมีจํานวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี E

นายสุธี
นางสาวจันทนา
นางสาวธีรารัตน์
นายมรุ ธร
นายพีรวิชญ์
นายสมชาย
นางสาวอรุณรักษ์
นางสาวสิริวรรณ
นายเกรียงไกร
นายประเสริ ฐ
นายอัครพร
นางสาวศิราณี

รายชือผู้บริหาร
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
จันทร์ สมุทร์
บวรผดุงกิตติ
เลิศวไลพงศ์
จันทร์ กระจ่างแจ้ ง
มิตสีดา
สัตยาอภิธาน
บรรจงศิลป์
นามณี

ตําแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ (ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร)
ผู้จดั การทัวไป
ผู้จดั การทัวไปฝ่ ายงานพิมพ์ฉลากกาว
ผู้จดั การโครงการ สาขาเวลโกรว์
ผู้จดั การโรงงานแมททัลไลซ์
ผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรม
รักษาการผู้จดั การฝ่ ายจัดซื Eอ
ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิควิจยั และพัฒนา
ผู้จดั การฝ่ ายคลังสินค้ าและจัดส่ง
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ
สมุห์บญ
ั ชี

อํานาจหน้ าที$ของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการเป็ นผู้มีอํานาจในการจัดการและบริ หารกิจการของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับมติทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นผู้มีอํานาจในการใช้ ดลุ ยพินิจสําหรับการพิจารณาอนุมตั ิรายการลงทุน หรื อรายการต่างๆตามปกติ
ธุรกิจเพือการดําเนินงานของบริ ษัท เช่น การพิจารณาแผนงานประจําปี ซึงเสนอ โดยคณะผู้บริ หารของบริ ษัท ผ่านผู้จดั การทัวไป
การติดตามผลการประกอบการของบริษัท เปรี ยบเทียบกับแผนงานประจําปี เป็ นรายเดือน การกําหนดนโยบายเกียวกับการผลิต
การจําหน่าย และแนวทางการปฏิบตั ิในการดําเนินงานต่างๆของบริ ษัทโดยมีอํานาจดําเนินการแทนบริ ษัทตามทีระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ระบุชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ นายสุธี ลิมอติบูลย์ , ร.ต.อ.สุเมธ
ลิมอติบลู ย์ , นายชวลิต ลิมอติบูลย์ และ นายบุญชู ลิมอติบูลย์ สองในสีคนนี Eลงลายมือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
เป็ นผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษัทได้
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ผังโครงสร้ างองค์ กร

คณะกรรมการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
กรรมการผูจ้ ดั การ
ทีปรึ กษา
ผูจ้ ดั การทัว ไป

ฝ่ ายผลิต

ผูจ้ ดั การทัว ไป
(ฝ่ ายงานพิมพ์ฉลากกาว)
สํานักงานส่วนกลาง

โรงงานลาดกระบัง
(Cast Film)

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายการตลาด(ฟิ ล์ม)

โรงงานถนนจันทน์

ฝ่ ายขาย (ฟิ ล์ม)

โรงงานเวลโกรว์ ซอย 6

ฝ่ ายจัดซื1 อ
โรงงานเวลโกรว์ ซอย 6
(Metallized Film)
ฝ่ ายคลังสิ นค้าและจัดส่ ง
โรงงานเวลโกรว์ ซอย 6
(Blown Film)

ฝ่ ายเทคนิ ควิจยั และพัฒนา
ฝ่ ายบุคคลและธุรการ

โรงงานเวลโกรว์ ซอย 2
(หลอดยาสี ฟัน)

ฝ่ ายขายและการตลาด

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายสารสนเทศ
ฝ่ ายสํานักกรรมการ
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3. เลขานุการบริ ษัท
เลขานุการบริษัท : นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ\
คณะกรรมการได้ มอบหมายหน้ าที ทีรับผิดชอบดําเนินการในเรื องต่างๆ ดังต่อไปนี E
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี E
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
1.3 รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล และรายงานประจําปี
1.4 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
1.5 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับต่างๆ
1.6 ดูแลให้ มีการติดตามการปฏิบตั ิตามมติทประชุ
ี มผู้ถือหุ้น และทีประชุมคณะกรรมการ
1.7 ทําหน้ าทีเป็ นศูนย์กลางติดต่อสือสารกับผู้ลงทุนทัวไป และการให้ ขา่ วสารของบริษัท
1.8 ให้ คําแนะนําเบื Eองต้ นแก่กรรมการเกียวกับข้ อกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และแจ้ งข่าวการเปลียนแปลงในเรื อง
ดังกล่าวข้ างต้ น เพือให้ คณะกรรมการได้ ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและสมําเสมอ
1.9 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
3. เป็ นผู้ประสานงาน ในการแจ้ งข้ อมูลผู้บริ หารของบริ ษัท (แบบ 35-E1)
4. แจ้ ง รายงานการเปลียนแปลงการถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ ต่อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
5. ดําเนินการอืนๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
4. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ การกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการตามแนวทาง ดังต่อไปนี E
ค่ าตอบแทนกรรมการ
การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ พิจารณาจากหน้ าทีความรับผิดชอบและการทํางานของกรรมการ
โดยคํ า นึง ถึงประเภทและขนาดของธุรกิ จของบริ ษั ท ร่ ว มกับ การเที ย บเคี ยงกับ การจ่ ายค่า ตอบแทนของบริ ษั ท ที อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยให้ คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ประเภทค่ าตอบแทน
 ค่าเบี Eยประชุม ( Attendance Fee) โดยจะจ่ายให้ กบั กรรมการทุกท่าน
 ค่าตอบแทนประจํ า (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดื อน รายปี โดยกํ าหนดตามตําแหน่งและหน้ าที
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานของบริษัท (Incentive) โดยการนําผล
การดําเนินงานของบริษัทมาพิจารณาร่วมด้ วย
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(1) ค่ าตอบแทนที$เป็ นตัวเงิน
สําหรับปี 2560 ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินของคณะกรรมการ ประกอบด้ วย ค่าเบี Eยประชุม เงินเดือน และโบนัส รวมทังE
ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินของผู้บริหาร ตลอดปี 2560 มีมลู ค่า เป็ นจํานวน 16.49 ล้ านบาท ซึงมีรายละเอียด ดังนี E
คณะกรรมการบริ ษัท
1.82 ล้ านบาท
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
0.40 ล้ านบาท
ผู้บริหาร 12 ราย จ่ายเป็ นเงินเดือนและโบนัสรวม
14.27 ล้ านบาท
(2) ค่ าตอบแทนอื$น - ไม่มี 5. บุคลากร
จํานวนพนักงาน ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 459 คน ดังนี ; :
ฝ่ ายผลิต

- สาขาลาดกระบัง
- สาขาเวลโกรว์
- สาขาถนนจันทน์
ฝ่ ายขายและการตลาด
ฝ่ ายบุคคลและธุรการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
อืนๆ

36 คน
200 คน
119 คน
37 คน
23 คน
13 คน
31 คน

ค่ าตอบแทนของพนักงาน
(หน่วย: ล้ านบาท)
เงินเดือนและค่าจ้ าง
โบนัส
เงินค่าล่วงเวลา เบี Eยเลี Eยงและอืนๆ
รวม

ปี 2560
105.46
22.51
39.51
167.48

ปี 2559
97.21
18.20
39.72
155.13

ปี 2558
91.22
17.54
34.26
143.02
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
บริ ษั ท ให้ ค วามสํ า คัญ ต่อการพัฒ นาบุค ลากรเป็ น อย่า งยิ ง โดยมุ่งเน้ น พัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งานให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ และทักษะทีจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานให้ ประสบความสําเร็ จ เริ มตังแต่
E การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพือให้
พนักงานมีความเข้ าใจถึงโครงสร้ างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ในภาพรวม และการแนะนําตัวให้ ทกุ หน่วยงานก่อนส่งตัวให้ ต้นสังกัด เพือฝึ กอบรมเฉพาะทาง ในขอบเขตตามหน้ าที
ทีรั บผิด ชอบ (On the job training) และบริ ษัทยังมีน โยบายส่งพนักงานไปอบรมสัมนาภายนอก เพือเสริ มสร้ างความรู้
ทักษะและเพิมศักยภาพของพนักงานในการทํางาน รวมทังบริ
E ษัทได้ จัดหาวิทยากรทีทรงคุณวุฒิด้านต่างๆเข้ ามาอบรม
สัมนาภายในให้ กบั พนักงาน โดยจัดให้ มีตารางการอบรมสัมมนาประจําปี ซึงบรรจุไว้ ทงการเรี
ัE
ยนรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะทาง
โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมเฉพาะหน่วยงานนันE และการเรี ยนรู้ร่วมกันทังองค์
E กร เพือพัฒนาให้ บคุ ลากรมีทกั ษะความรู้นอกเหนือจาก
งานทีปฏิบตั ิ เช่น หลักสูตรเรื องการวางแผนภาษี หลักสูตร Successful Presentation Techniques หลักสูตรความรู้ เรื อง
เม็ดพลาสติก หลักสูตรทักษะการจัดการข้ อโต้ แย้ งและการเจรจาต่อรองปิ ดการขาย เป็ นต้ น โดยทัวไปบริ ษัทมีนโยบายทีจะ
ปรับเงินเดือนให้ กับพนักงานในทุกปี ซึงจะจัดสรรให้ พนัก งานตามผลประกอบการของบริ ษั ทและผลการประเมินการ
ทํางานของแต่ละบุคคล รวมทังสวั
E สดิการด้ านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี โดยจัดให้ มีแพทย์ให้ คําปรึกษา แนะนํา
ปั ญ หาด้ านสุขภาพ ให้ กับพนักงานภายหลังการทราบผลการตรวจสุขภาพเป็ นรายบุคคล การจัดงานสังสรรค์ ประจํา ปี
รถรับ-ส่งและเครื องแบบพนักงาน ทังนี
E Eขึ Eนอยูก่ บั สาขาและสายงานทีปฏิบตั ิ
นอกจากนี E บริ ษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดให้ มีการรณรงค์
ลดการใช้ ท รัพยากรเพื อลดภาวะโลกร้ อน เปิ ด รับ อาสาสมัค รในการเข้ าร่ วมกิ จกรรมที เป็ น กิ จ กรรมการกุศ ล กิ จกรรม
เพือสาธารณะประโยชน์ เพือการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
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รายละเอียดโดยย่อของกรรมการและผูบ้ ริหาร
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ชือ-สกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ

1. นายพิพฒั พะเนี ยงเวทย์
ประธานกรรมการ

78

- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิ จ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขา Education Science
Quanzhou Physical Culture Institute
สาธารณรัฐประชาชนจี น
- STANFORD EXECUTIVE PROGRAM,
STANFORD UNIVERSITY,
CALIFORNIA ,USA.
- จบการศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่ นที 2
สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- สัมมนาหลักสูตรTop Management Serninar on
japanese
Business (TOPS-V) of The Association for Overseas
Technical, Japan
- อบรมใน Havard University USA.
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ปริ ญญาโท วิศวกรรม แขนงอุตสาหกรรมโรงงาน
มหาวิทยาลัย TEXAS A&M สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2.นายสุธี ลิมอติบูลย์
กรรมการผูจ้ ดั การ
(มีอาํ นาจลงนามผูกพัน)

66

ประวัติการทํางาน

2548-ปัจจุบนั
2531-ปัจจุบนั
2531-ปัจจุบนั
2531-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2524-ปัจจุบนั
2523-ปัจจุบนั
2519-ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั
2544-ปัจจุบนั
2535-ปัจจุบนั
2528-ปัจจุบนั
2520-ปัจจุบนั
2520-ปัจจุบนั

กรรมการ
บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ1ง จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เพรซิ เด้นท์ อินเตอร์ ฟูด จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ซันโก้ แมชชินเนอร์ รี (ประเทศไทย) จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ1ง จํากัด
ทีปรึ กษากรรมการ
บริ ษทั เพรซิ เด้นท์ ไรซ์ โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั เพรซิ เดนท์ โฮลดิ1ง จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เพรซิ เดนท์เบเกอร์ รี จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟ้ดู ส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ จํากัด
หุ้นส่วน
ห้างหุ ้นส่วนจํากัด เหรี ยญทองการพิมพ์
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ยญทองการพิมพ์ (กิมไป๊ ) จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กิมไป๊ โค้ตติ1ง จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ พร๊ อพเพอร์ ต1 ี จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั แอล.เอ. พลาสแพค จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ1ง จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ยญทอง ลามิทิวบ์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไทยอ๊อฟเซท จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เหรี ยญทอง โรตารี จํากัด

*จํานวนหุ้นทีถืออยู่
ณ 31 ธ.ค. 2560
หุ้น
ร้อย
ละ
110,868
1.85

720,235

12.00

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร
อืน
ไม่มี

ไม่มี
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ชือ-สกุล
ตําแหน่ง
3.นายชวลิต ลิมอติบูลย์
กรรมการ
(มีอาํ นาจลงนามผูกพัน)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ

76

- Bathurst High School ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรทางการบัญชี
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- การอบรมทางการพิมพ์
ประเทศเยอรมันนี
- อบรมหลักสู ตร Directors Accreditation
Program
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ประวัติการทํางาน

2549 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2544-ปั จจุบนั
2535-ปั จจุบนั
2528- ปั จจุบนั
2521- ปั จจุบนั

2515- ปั จจุบนั
2515-ปั จจุบนั
2515-ปั จจุบนั
2515- ปั จจุบนั

4. ร.ต.อ. สุ เมธ ลิมอติบูลย์
กรรมการ
(มีอาํ นาจลงนามผูกพัน)

73

- ปริ ญญาเอก ทางเคมี
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
(SAN DIEGO)
- ปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสู ตร Directors Accreditation
Program
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2544-ปั จจุบนั
2535-ปั จจุบนั
2532-ปั จจุบนั
2532-ปั จจุบนั
2528-ปั จจุบนั
2521-ปั จจุบนั

2515-ปั จจุบนั
2515-ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ โค้ตติ1ง จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กิมไป๊ พร๊ อพเพอร์ ต1 ี จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั แอล.เอ. พลาสแพค จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ1ง จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ยญทองลามิทิวบ์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั สยามหมึกพิมพ์และเคมีภณั ฑ์
จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไทยอ๊อฟเซท จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ยญทอง โรตารี จํากัด
หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เหรี ยญทองการพิมพ์
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ยญทองโรตารี จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ โค้ตติ1ง จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ พร๊ อพเพอร์ ต1 ี จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั แอล.เอ. พลาสแพค จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ1ง จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ลิคิโทมิ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สุ ภาพฤกษ์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เหรี ยญทองลามิทิวบ์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สยามหมึกพิมพ์และเคมีภณั ฑ์
จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไทยอ๊อฟเซท จํากัด
หุ น้ ส่ วน
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เหรี ยญทองการพิมพ์

*จํานวนหุ น้ ทีถืออยู่
ณ 31 ธ.ค. 2560
หุน้
ร้อยละ
830,183
13.84

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร
อืน
พีชายนายสุ ธี
ลิมอติบูลย์

875,763

พีชายนายสุ ธี
ลิมอติบูลย์

14.59
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ชือ-สกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

5. นายบุญชู ลิมอติบูลย์
กรรมการ
(มีอาํ นาจลงนามผูกพัน)

48

คุณวุฒิ

- ปริ ญญาโททางด้านบริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิ จ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ประวัติการทํางาน

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2536-ปัจจุบนั

6. น.พ.สวัสดิ} โพธิกาํ จร
กรรมการ

73

7. ดร.อดุล อมตวิวฒั น์
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

79

8.นายชัยสิ ทธิ} เจริ ญสัตย์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

56

9. นายปมุข ศิริองั กุล
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

47

- DIPLOMATE, AMERICAN BOARD OF
OPHTHALMOLOGY,MD., F.A.C.S., F.A.A.O.,
F.I.C.S.
- แพทย์ศาสตร์ ศิริราช
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2528-ปัจจุบนั

- ปริ ญญาเอกทางวิศวกรรมเคมี
University of London, UK.
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2542-ปัจจุบนั

- ปริ ญญาโท MBA วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุ งเทพ
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- MINI MASTER OF INFORMATION
TECHNOLOGY,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
- MINI-CERTIFIED INVESTMENT &
SECURITIES ANALYST PROGRAM,
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2553 - ปัจจุบนั

- นิติศาสตร์ บญั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งเนติบญั ฑิตสภา
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2552 - ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

2545-2556

2552 - ปัจจุบนั
2546 - 2551

2551 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2539 - 2543
2538

กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ยญทองโรตารี จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ญทอง ลามิทิวบ์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ โค้ตติ1ง จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ พร๊ อพเพอร์ ต1 ี จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั แอล.เอ. พลาสแพค จํากัด
หุ้นส่วนผูจ้ ดั การ
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด เหรี ยญทองการพิมพ์

*จํานวนหุ้นทีถืออยู่
ณ 31 ธ.ค. 2560
หุ้น
ร้อยละ
177,711
2.96

0.55

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร
อืน
หลานชาย
นายสุธี
ลิมอติบูลย์

ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยจักษุคลีนิค จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั สุภาพฤกษ์ จํากัด

33,000

พีเขยนายสุธี
ลิมอติบูลย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ดราโก้ พีซีบี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สุรพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)

-

-

ไม่มี

ทีปรึ กษา
บริ ษทั อัมพวา อพาร์ เทล จํากัด
ทีปรึ กษา
บริ ษทั อะกรี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ทีมทีปรึ กษาแก้ไขหนี1 NPLs
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

-

ไม่มี

ทีปรึ กษากฏหมาย
บริ ษทั ออสสิริส จํากัด
บริ ษทั ออสสิริส ฟิ วเจอร์ ส จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ปมุข ทีปรึ กษากฎหมาย จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ปมุข กฎหมาย จํากัด
ทนายความ
บริ ษทั สํานักกฎหมาย ศักยภาพ จํากัด
ทนายความ
บริ ษทั อาณาจักร กฎหมาย จํากัด

-

-

ไม่มี
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ชือ-สกุล

อายุ

ตําแหน่ง

(ปี )

คุณวุฒิ

ประวัติการทํางาน

*จํานวนหุ้นทีถืออยู่

ความสัมพันธ์

ณ 31 ธ.ค. 2560

กับผูบ้ ริ หาร

หุ้น
10. นางสาวจันทนา ลิมอติบูลย์

46

ผูจ้ ดั การทัว ไป

- ปริ ญญาโททางด้านบริ หารธุ รกิจสาขาการตลาด

2539-ปัจจุบนั

สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี ทางด้านบริ หารธุรกิ จ

2537 - 2538

สาขา BUSINESS ENTREPRENEURSHIP,

ผูจ้ ดั การทัว ไป

253,710

ร้อยละ

อืน

4.23

หลานสาว

บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
EXECUTIVE ASSISTANT, OFFICE OF
THE PRESIDENT
ธนาคารแหลมทอง จํากัด (มหาชน)

นายสุธี
ลิมอติบูลย์

UNIVERSITY OF SOUTHERN
CALIFORNIA, LOS ANGELES, U.S.A

11. นางสาวธีรารั ตน์ ลิมอติบูลย์

42

ผูจ้ ดั การทัว ไปฝ่ ายงานพิมพ์ฉลากกาว

- ปริ ญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร

2542 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การทัว ไป ฝ่ ายงานพิมพ์ฉลากกาว

2540 - 2542

บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีฝ่ายปรับปรุ งโครงสร้างหนี1

คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

207,710

3.46

หลานสาว
นายสุธี
ลิมอติบูลย์

SGV - Arthur Anderson (KPMG ปัจจุบนั )
12. นายมรุ ธร ลิมอติบูลย์

34

ผูจ้ ดั การโครงการ สาขาเวลโกรว์

- ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การบริ หาร

2553 - ปัจจุบนั

Case Western Reserve University

ผูจ้ ดั การโครงการ สาขาเวลโกรว์

30,000

0.50

บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)

หลานชาย
นายสุธี
ลิมอติบูลย์

- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
System & Control Engineering
Case Western Reserve University
13.นายสมชาย บวรผดุงกิตติ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม

61

- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

2542-ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายวิศวกรรม
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)

2537-2542

ผูจ้ ดั การโรงงาน
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)

2532-2537

ทีปรึ กษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การโรงงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2530-2532

บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
2528-2530

หัวหน้าฝ่ ายซ่อมบํารุ ง
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)

2525-2528

วิศวกรไฟฟ้า
บริ ษทั ไทยอ๊อฟเซท จํากัด

2525-2525

วิศวกรฝ่ ายซ่ อมบํารุ ง
บริ ษทั DTCI จํากัด

-

-

ไม่มี
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ชือ-สกุล
ตําแหน่ง
14. นางสาวอรุ ณรักษ์ เลิศวไลพงศ์
รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื1 อ

อายุ
(ปี )
38

คุณวุฒิ

- ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏธนบุรี

ประวัติการทํางาน

2560 - ปัจจุบนั
2558 – 2560
2554 – 2558
2553 – 2554

15.นางสาวสิ ริวรรณ จันทร์กระจ่างแจ้ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิ ควิจยั และพัฒนา

16. นายเกรี ยงไกร มิตสี ดา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้าและจัดส่ง

45 - ปริ ญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี สาขาเคมีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
- CONCISE M.B.A คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2547 - ปัจจุบนั

35 - ปริ ญญาตรี คณะ บริ หารธุรกิ จ ทางด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- อบรมหลักสูตร จป.ผูบ้ ริ หาร

2556 - ปัจจุบนั

2540 - 2547

2537 - 2540

2555 - 2556

2552 - 2555

17. นายประเสริ ฐ สัตยาอภิธาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

18.นายอัครพร บรรจงศิลป์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ

19.นางสาวศิราณี นามณี
สมุห์บญั ชี

20.นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ}
เลขานุการบริ ษทั

50

43

36

37

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพายัพ
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม (วิเคราะห์และ
วางแผนนโยบาย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม

2555 – ปัจจุบนั

- ปริ ญญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
สาขาการกํากับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2555 - ปัจจุบนั

- ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- อบรมหลักสูตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั
- อบรมหลักสูตรพื1นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที
เกียวข้องกับบริ ษทั จดทะเบียน

2554 - ปัจจุบนั

2532 - 2555

2554 - ปัจจุบนั
2550 - 2553
2547 - 2550

2546 - 2554

2547 - 2553

รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื1 อ
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
หัวหน้าประสานงานฝ่ ายขายและวาง
แผนการผลิต
ประสานงานขาย
Data Management
บริ ษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ จํากัด

*จํานวนหุ้นทีถืออยู่
ณ 31 ธ.ค. 2560
หุ้น
ร้อยละ
-

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร
อืน
ไม่มี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิ ควิจยั และพัฒนา
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
หัวหน้าฝ่ ายควบคุมคุณภาพและฝ่ าย
เทคนิควิจยั -พัฒนา
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
หัวหน้าฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)

-

-

ไม่มี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้าและจัดส่ง
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้าและจัดส่ง
บริ ษทั เคแอลเค อินดัสตรี จํากัด &
บริ ษทั เจบีที เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
Warehouse Supervisor
บริ ษทั IDS Logistics (Thailand)
Limited.

-

-

ไม่มี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
บริ ษทั ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จํากัด

-

-

ไม่มี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล
บริ ษทั ไอ ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด
เจ้าหน้าทีประสานงาน
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโฮปไต้หวัน

-

-

ไม่มี

สมุห์บญั ชี
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
บริ ษทั ซี พีพีซี จํากัด (มหาชน)

-

-

ไม่มี

เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
เลขานุการกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)

-

-

ไม่มี
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหน้ ุ
1. หลักทรั พย์ ของบริษัท






บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ชือย่อหลักทรัพย์ : TOPP
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 60 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เรี ยกชําระครบ
เต็มมูลค่าแล้ ว
บริษัทไม่มหี ้ นุ บุริมสิทธิ\ หรือหุ้นประเภทอืนทีมีเงือนไข
ในช่วง 23 ปี ทีผ่านมา บริ ษัทไม่มกี ารเพิมทุน
บริ ษัทไม่มกี ารออกตราสารหนี Eหรื อแปลงสภาพหลักทรัพย์
หน่วย : ล้ านบาท
ปี พ.ศ.
ทุนที$เพิ$ม
ทุนจดทะเบียน
2526
25
25
2529
5
30
2533
20
50
2537
10
60
2537-2560
60
(บริษัทก่อตังในปี
E
พ.ศ. 2526)

 ข้ อตกลงระหว่างกันในกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)
- ไม่มี 2. รายชื$อผู้ถอื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560
ทังนี
E Eรวมจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทีเกียวข้ องกันตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รายชื$อผู้ถอื หุ้น
1. ร.ต.อ.สุเมธ
ลิมอติบลู ย์
2. นายชวลิต
ลิมอติบลู ย์
3. นางสุวิมล
มหากิจศิริ
4. นายสุธี
ลิมอติบลู ย์
5. บริ ษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก
6. นายบุญชัย
ลิมอติบลู ย์
7. นางสาวจันทนา
ลิมอติบลู ย์
8. นางสาวธีรารัตน์
ลิมอติบลู ย์
9. นายบุญชู
ลิมอติบลู ย์
10. นางจริยา
ลิมอติบลู ย์

จํานวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 60
875,763
830,183
723,900
720,235
508,531
267,610
253,710
207,710
177,711
177,710

ร้ อยละ
14.59
13.84
12.07
12.00
8.48
4.46
4.23
3.46
2.96
2.96
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในการพิจารณาจ่ายเงิน ปั นผล บริ ษั ทจะคํานึงถึงผลประกอบการ และสภาพคล่องทีไม่ทําให้ มีผลกระทบต่อกิจการ ทังE นี E
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนและข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 43 ซึงสรุปสาระสําคัญคือ ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงิน
ประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริ ษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น
หุ้นละเท่าๆกัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครังE คราว ในเมือเห็นว่าบริษัท มีผลกําไรสมควร
พอทีจะทําเช่นนันE และเมือจ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
ปั จจุบันบริษัท ไม่ มยี อดขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียดข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกันดังนี ;
2560
2559
2558
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น
19.24
17.08
15.37
เงินปันผลต่อหุ้น
5.83*
5.15
4.65
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
30.30
30.15
30.25
* ยังไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น

จากการทีสภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกประกาศสภาวิชาชีพฉบับที 26/2549 เรื อง การปฏิบตั ิวิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 44 และฉบับที 45 (ปรับปรุ งปี 2550) เรื อง งบการเงินรวมและการบัญ ชีสําหรับเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย กําหนดให้ บริ ษั ท
เปลียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทจากวิธีสว่ นได้ เสียเป็ นวิธีราคาทุน ซึงมีผลทํา
ให้ กํ า ไรและกํ า ไรสะสมในงบการเงิ น เฉพาะและงบการเงิ น รวมแตกต่ า งกัน ทังE นี E การเปลียนแปลงดัง กล่า วเป็ นเพี ย งการ
เปลียนแปลงนโยบายการบัญ ชี เท่านันE มิได้ ทําให้ ปัจจัยพืนE ฐานในการดําเนินธุรกิ จของบริ ษั ทเปลียนแปลงไป และเพือให้ การ
จ่ายเงินปั นผลสอดคล้ องกับเงินทีบริ ษัทมีในการจ่ายเงินปั นผลจริ ง บริษัทได้ พิจารณาเห็นควรให้ มีการจ่ายเงินปั นผลโดยอ้ างอิงกับ
กําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษั ท ดังนันE กําไรสุทธิ ต่อหุ้นสําหรับปี 2560 ทีแสดงข้ างต้ น ได้ แสดงกําไรสุทธิจ ากงบการเงิน
เฉพาะบริษัท
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธ ุรกิจ
(1) ประวัติความเป็ นมา การเปลี$ยนแปลง และพัฒนาการที$สาํ คัญ
บริ ษั ท ไทย โอ.พี .พี .จํ ากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษั ทแรกที ได้ รั บการส่งเสริ มการลงทุนในการผลิ ตแผ่ นฟิ ล์ ม โอ.พี .พี . (Oriented
Polypropylene Film) จดทะเบียนจัดตังบริ
E ษัทเมือปี พ.ศ.2526 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ มแรก 25 ล้ านบาท โดยเป็ นการร่วมทุนของกลุม่ ผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท เหรี ยญทองการพิมพ์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีมีชือเสียงในวงการการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์มาเป็ นเวลานาน และกลุ่มบริษัท พี
ประชุม จํากัด ทีมีความสัมพันธ์ทีดีกบั โรงงานยาสูบได้ เล็งเห็นความต้ องการของตลาดในการใช้ ฟิล์มชนิดนี E
 ปี 2537 บริ ษัทได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด เมือวันที 3 มิถนุ ายน 2537 และได้ เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น
60 ล้ านบาท
 ปี 2542 จัดตังคณะกรรมการตรวจสอบ
E
โดยมี ดร. อดุล อมตวิวฒ
ั น์ กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ และ
นพ.สวัส ดิ\ โพธิ กํ า จร กรรมการอิ ส ระ เป็ น สมาชิ ก และแต่ง ตังE นายชัย สิ ท ธิ\ เจริ ญ สัต ย์ เป็ น กรรมการอิ ส ระเป็ น สมาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบเพิม รวมเป็ น 3 ท่าน
 ปี 2543 บริ ษั ท ได้ ร่ว มทุน กับ บริ ษั ท ต่า งชาติ โดยจัด ตังE บริ ษั ท และจดทะเบี ย นในประเทศเวี ย ดนาม ตังE โรงงานผลิ ต
หลอดลามิเนต เพือใช้ บรรจุยาสีฟันตามนโยบายของลูกค้ ารายสําคัญของบริ ษัทซึงเป็ นบริษัทข้ ามชาติทีได้ ย้ายฐานการผลิตไป
ทีประเทศเวียดนาม เพือผลิตและจําหน่ายทัวทังภู
E มิภาคเอเชีย โดยบริษัทได้ รับการคัดเลือกจากลูกค้ ารายดังกล่าวให้ เป็ นผู้ผลิต
แต่ผ้ เู ดียวสําหรับภูมิภาคนี E
 ปี 2544 บริ ษัทได้ รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้ านผลิตและจําหน่ายทังผลิ
E ตภัณฑ์พลาสติก
ฟิ ล์มและการผลิตงานพิมพ์ จากสถาบัน United Registrar of Systems Ltd. (URS)
 ปี 2548 บริ ษัทได้ ลงทุนในเครื องจักรใหม่ สําหรับผลิต ฟิ ล์มแมททัลไลซ์ (Metallized Film) ด้ วยงบประมาณการลงทุน
ประมาณ 53 ล้ านบาท เพือช่วยยกระดับคุณภาพสินค้ า และเพิมกําลังการผลิต
 ปี 2549 บริษัทได้ ลงทุนในเครื องจักรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว (Sticker Label Printing) ด้ วยงบประมาณการลงทุน
ประมาณ 63 ล้ านบาท ซึงเป็ นเครื องพิมพ์ทีมีความละเอียดและความเร็วสูง เพือช่วยยกระดับคุณภาพสินค้ า และเพิมกําลังการ
ผลิต เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุด
 ปี 2551 บริ ษัทมีการลงทุนในเครื องจักรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว (Sticker Label Printing) ซึงติดตังที
E โรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดยได้ รับการส่งเสริ มจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
 ปี 2552 บริ ษัทมีการลงทุนในเครื องจักรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ ฉลากกาว (Sticker Label Printing) ซึงติดตังที
E โรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดยได้ รับการส่งเสริ มจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
 ปี 2553
ด้ านการจัดการ
บริ ษัทได้ แต่งตังE นายปมุข ศิริองั กุล เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอิสระแทน นพ.สวัสดิ\ โพธิกําจร โดยให้ มี
ผลตังแต่
E วนั ที 30 เมษายน 2553 เป็ นต้ นไปตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ครังE ที 1/2553 เมือวันที 30 เมษายน 2553 และ
แต่งตังE นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ\ เข้ าดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนางสาวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ Eม โดยให้ มีผลตังแต่
E
วันที 16 สิงหาคม 2553 เป็ นต้ นไป ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังE ที 3/2553 เมือวันที 10 สิงหาคม 2553
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ด้ านการลงทุน
บริษัทได้ มีการลงทุนในเครื องจักรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว (Sticker Label Printing) ซึงติดตังที
E โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดยได้ รับการส่งเสริ มจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ปี 2554 บริษัทได้ มีการลงทุนในเครื องจักรใหม่ สําหรับงานผลิตฟิ ล์ม ซึงอยูร่ ะหว่างการติดตังที
E โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
เวลโกรว์ โดยได้ รับการส่งเสริ มจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ปี 2555 บริ ษัทได้ ติดตังเครื
E องจักรใหม่แล้ วเสร็ จ และเริ มผลิตสําหรับงานฟิ ล์ม ทีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดย
ได้ รับการส่งเสริ มจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน และมีการลงทุนในเครื องจักรใหม่ สําหรับงานหลอด ซึงอยู่
ระหว่างการติดตังที
E โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดยได้ รับการส่งเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ปี 2556 บริ ษัทได้ มีการลงทุนในเครื องจักรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว ซึงอยู่ระหว่างการติดตังที
E โรงงาน ตังอยู
E ท่ ีนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดยได้ รับการส่งเสริ มจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ซึงคาดว่าจะติดตังแล้
E วเสร็ จและ
พร้ อมใช้ งานได้ ในประมาณ ปี 2557
 ปี 2557 บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิมขึ Eน สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน ทําให้ บริ ษัทขยายกําลังการผลิตของเครื องจักรเพิมขึ Eน เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทีเพิมขึ Eนอย่างต่อเนือง
 ปี 2558 บริษัทได้ มีการลงทุนในเครื องจักรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว ซึงอยู่ระหว่างการติดตังที
E โรงงาน ตังอยู
E ท่ ีนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว์ และ สํานักงานใหญ่ ถนนจันทน์ โดยได้ รับการส่งเสริ มจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
ซึงคาดว่าจะติดตังแล้
E วเสร็จและพร้ อมใช้ งานได้ ในประมาณ ปี 2559
 ปี 2559 บริษัทได้ ดําเนินการติดตังเครื
E องจักรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาวทีอยูร่ ะหว่างการติดตังในปี
E ก่อนเสร็ จเรี ยบร้ อย
และพร้ อมใช้ งานแล้ วในช่ว งต้ นปี ในปี นี บE ริ ษั ทมีก ารลงทุน เพิมเติม ในส่วนของเครื องจัก รกลุ่ม ฟิ ล์ม พลาสติก เพื อพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม ซึงคาดว่าจะติดตังแล้
E วเสร็จในช่วงกลางปี 2560
 ปี 2560 บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนเพิมขึ Eน สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน ทําให้ บริ ษัทขยายกําลังการผลิตของเครื องจักรเพิมขึ Eน เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทีเพิมขึ Eนอย่างต่อเนือง
(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของบริ ษัท โดยอาศัยรากฐานทางธุรกิจในวงการการพิมพ์และวงการบรรจุภัณ ฑ์มานาน เน้ น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ ได้ มาตรฐานและการบริ การหลังการขาย เพือสร้ างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ าและความเชือถือใน
ชือเสียงของบริ ษัท ทังนี
E Eบริ ษัทมีการวิจยั และพัฒนาและเทคนิคการผลิตเพือเลือกใช้ วตั ถุดิบทีมีต้นทุนตําทีสุดทีสามารถกําหนด
ราคาทีแข่งขันได้ และเพิมผลิตภัณฑ์ให้ หลากหลายมากขึ Eนเพือขยายตลาดไปยังลูกค้ ากลุม่ ต่างๆ พร้ อมทังพยายามรั
E
กษาฐานของ
ลูกค้ าเดิมไว้ ในส่วนด้ านการบริหาร บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการจัดการข้ อมูล ระบบสารสนเทศให้ มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีการ
ลงทุนในระบบข้ อมูลสารสนเทศ (Management Information System) เพือให้ ได้ ข้อมูลทีเชือถือได้ ทันต่อความต้ องการ และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กระบวนการตัดสินใจในทุกระดับของการจัดการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี E
1. ผลิตภัณฑ์กลุม่ ฟิ ล์มพลาสติก ทีใช้ ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และหีบห่อ
a. กลุม่ ฟิ ล์มพลาสติกทีซื Eอมา-ขายไป
b. กลุม่ ฟิ ล์มพลาสติกทีผลิตเอง
2. ผลิตภัณฑ์กลุม่ บริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือฟิ ล์มพลาสติก แบบม้ วน
3. ผลิตภัณฑ์กลุม่ ผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต เพือใช้ บรรจุยาสีฟัน
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ปั จจุบนั บริ ษัทถือหุ้นในบริษัทร่วม ดังนี E
บริ ษัทร่ วม/บริ ษัทอืนทีบริ ษัทถือหุ้นอยู่
L.S. Pack Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายหลอดลามิเนต เพือใช้ บรรจุยาสีฟัน

ถือหุ้นร้ อยละ
25
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ลักษณะการประกอบธ ุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท ซึงตามลักษณะโครงสร้ างของบริ ษัทนันE มีรายได้ จากการขายในการทําธุรกิจ 3 กลุม่ ดังนี E
หน่วย : พันบาท
สายผลิตภัณฑ์ /
กลุ่มธุรกิจ

ดําเนินการโดย

ฟิ ล์มพลาสติก
บริการงานพิมพ์
บนฉลากกาว/
ฟิ ล์มพลาสติก
หลอดลามิเนต
เพือใช้ บรรจุยาสี
ฟั น
รวมมูลค่า
จําหน่าย

บมจ.ไทย โอ.พี.พี.
บมจ.ไทย โอ.พี.พี.

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท
-

บมจ.ไทย โอ.พี.พี.

-

-

-

2560
รายได้
%

2559
รายได้
%

2558
รายได้
%

1,009.06
468.18

64
30

978.55
431.58

66
29

937.70
417.73

66
29

93.71

6

77.81

5

73.74

5

1,570.95 100 1,487.94 100 1,429.17 100

บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์หลายประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกทีใช้ ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
เพือใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และหีบห่อ, บริ การงานพิมพ์บนฉลากกาว หรื อ ฟิ ล์มพลาสติก แบบม้ วน และผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต เพือใช้
บรรจุยาสีฟัน โดยแบ่งแยกออกเป็ น 3 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี E
(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ ฟิล์ มพลาสติก
(1.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก ทีใช้ ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ทงด้
ั E านผลิตภัณฑ์อปุ โภคบริ โภค
(Consumer Product) และผลิตภัณฑ์ทีใช้ ในอุตสาหกรรม (Industrial Product) ได้ แก่
ฟิ ล์ มพลาสติกกลุ่มที$เป็ นผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
 Cast Film คือ ฟิ ล์มทีผลิตโดยกรรมวิธีการหลอมเม็ดพลาสติกให้ เหลวและฉีด(Cast)ออกมาเป็ นแผ่นบางๆใช้ เป็ น
ส่วนประกอบของบรรจุภณ
ั ฑ์ ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เช่น ซองขนมปั ง ขนมขบเคี Eยว ซองบะหมี ฯลฯ ซึงฟิ ล์ม
ชนิดทีบริ ษัทผลิตนันจะเป็
E
น Multilayer Film คือ เนื Eอฟิ ล์มจะประกอบด้ วยชนิดพลาสติกหลายๆชันE ซึงแต่ละชันE จะเป็ น
พลาสติกต่างชนิด ฟิ ล์มทีผลิตด้ วยกรรมวิธีนี E ได้ แก่ ฟิ ล์ม CPP และ LLDPE (CLL)
 ฟิ ล์ มแมททัลไลซ์ (Metallized Film) คือ การนําผลิตภัณฑ์จากฟิ ล์มพลาสติก มาผ่านกรรมวิธีการพ่นด้ วยชันละออง
E
อลู มิ เนี ย ม (Aluminium)บางๆในห้ องสูญ ญากาศ ทํ า ให้ ฟิ ล์ ม มี สี เงาวาวและมี คุ ณ สมบั ติ ค ล้ า ยอลูมิ เนี ย มฟอยล์
เมือนําไปใช้ เพือบรรจุอาหารทําให้ สามารถเก็บและถนอมอาหารได้ นานขึ Eน
 ฟิ ล์ ม เป่ า (Blown Film) คื อ ฟิ ล์ ม ที ผลิ ต โดยกรรมวิ ธี ก ารหลอมเม็ ด พลาสติ ก ให้ เหลวและเป่ าให้ พ องออกเป็ น
แผ่นบางๆ แผ่นฟิ ลม์ จะถูกหล่อเย็นด้ วยการเป่ าลม และถูกม้ วนเก็บโดยเครื องม้ วนในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ฟิล์มทีผ่าน
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มากระบวนการเป่ าจะถูกนําไปใช้ เคลือบกับฟิ ล์มชนิดอืน เช่น Nylon,PET,OPP เพือใช้ ทําเป็ นซองอาหารแช่แข็ง,ซองตังE
และซอง Vacuum ต่างๆ
ฟิ ล์ มพลาสติกกลุ่มที$ซอื ; มา-ขายไป
 ฟิ ล์ มยืด (Stretch Film) ใช้ เป็ นฟิ ล์มพันสินค้ าและพาเลท ทีใช้ แพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมทัวไป เพือป้องกัน
สินค้ าไม่ให้ โดนฝุ่ นและนํ Eา ขณะจัดเก็บไว้ ในโกดังสินค้ า หรื อ อยู่ระหว่างการขนส่ง ซึงยังใช้ เป็ นวัสดุในการรัดสินค้ าให้ ยึด
ติ ด กับ พาเลท เพื อช่ว ยป้ อ งกัน ไม่ ให้ สิ น ค้ า ตกหล่ น ในระหว่ า งการขนส่ง สิ น ค้ า แทนสายรั ด นอกจากนี ยE ัง สามารถ
ประยุกต์ใช้ ในการพันกับสินค้ าบางชนิดโดยตรง ปั จจุบนั สินค้ าฟิ ล์มยืดเป็ นสินค้ าทีโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้ องการ
ซึงก็มีอตั ราการเติบโตสูงขึ Eนอย่างสมําเสมอ
 ฟิ ล์ ม หด (Shrink Film) ใช้ สํา หรับ ห่อ สิน ค้ า สําหรับ งานที ต้ องการให้ เห็น กล่อง หรื อ สิ น ค้ า ภายใน เนื องจากมี
ลักษณะใส และเงางาม ใช้ ในการห่อสินค้ าทีใช้ เครื องห่อชนิด L-Seal เช่น เครื องเขียน นิต ยสาร อาหารกึงสําเร็ จรู ป
ของเล่น ฯลฯ อีกทังใช้
E ในงานการห่อสินค้ าสําหรับเครื อง ชนิด Flat Film เช่น บะหมีกึงสําเร็ จรูปชนิดถ้ วยรวมถึงประเภท
อาหารแช่แข็ง ซึงฟิ ล์มชนิดนี Eบริ ษัทมีทงั E นํ าเข้ ามาจากต่างประเทศและผลิตเอง โดยนโยบายของบริ ษั ทนันจะเน้
E
นการ
บริการลูกค้ า เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า บริษัทจึงแบ่งกลุม่ สินค้ าออกเป็ นกลุม่ Premium(สินค้ ามีคณ
ุ ภาพสูง)
และกลุม่ ลูกค้ าทัวไป
 ฟิ ล์ มผนึ กสูญญากาศ (Skin Vacuum Film) เป็ นฟิ ล์มทีผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ ใช้ สําหรับอุตสาหกรรม
อาหารแช่แข็ง โดยใช้ กบั เครื องบรรจุชนิดสูญญากาศ ซึงสามารถทําให้ ฟิล์มเป็ นเสมือนชันผิ
E วของสินค้ า และฟิ ล์มชนิดนี Eมี
คุณสมบัตใิ นการเก็บถนอมความสดของอาหารได้ อย่างดีเยียม และยังใช้ ได้ กบั ผลิตภัณฑ์ทีบรรจุแบบ Blister Pack โดย
ใช้ แนบสิ น ค้ ากั บ พื นE กระดาษ แทนฝาครอบที ทํ า จากโพลี ส ไตลี น (Polystyrene) และบรรจุโ ดยเครื อง Skin Pack
Machine ซึงฟิ ล์มชนิดนี E เป็ นฟิ ล์มทีบริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายในประเทศเพียงรายเดียวให้ แก่บริ ษัท ไทยอ๊ อฟเซท จํากัด
ทีเป็ นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศเช่นกัน ลูกค้ าหลักทีใช้ ฟิล์มชนิดนี Eคือลูกค้ า กลุม่ อาหารทะเลแช่แข็ง โดยส่วนใหญ่
จะใช้ กบั อาหารแช่แข็งทีส่งออกไปทางตลาดอเมริกา และยุโรป
 ฟิ ล์ ม โอ.พี.พี.ชนิ ด ผนึ กด้ ว ยความร้ อน (Heat sealable OPP Film) เป็ นฟิ ล์มพลาสติกทีใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยใช้
กันมากในอุตสาหกรรมอุปโภคบริ โภค ลูกค้ าทีใช้ Heat sealable OPP Film ได้ แก่กลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้ า
ต่าง ๆ เช่น อาหารสําเร็ จรูป และสินค้ าอุปโภคบางชนิด
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สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ
1) บัตรส่งเสริมการลงทุน
ปั จจุบนั บริษัทยังคงมีบตั รส่งเสริมการลงทุนทีได้ รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน สําหรับการผลิตฟิ ล์มพลาสติกจํานวน 2 ฉบับ มีสิทธิประโยชน์ดงั นี E
สิทธิประโยชน์

ม. 25 นําเข้ าคนต่างด้ าวซึงเป็ นช่างฝี มือได้ ตาม
จํานวนและระยะเวลาตามสมควร
ม. 26 ให้ คนต่างด้ าวทํางานเฉพาะตําแหน่งได้ ตาม
จํานวนและระยะเวลาทีคณะกรรมการให้ ความ
เห็นชอบ
ม. 28 ให้ ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักร
ตามทีคณะกรรมการอนุมตั ิ
ม. 29 ลดหย่อนอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักร
ม. 31 ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล มีกําหนดเวลาเจ็ด
ปี
ม. 34 ยกเว้ นไม่ต้องนําเงินปั นผลจากกิจการทีได้ รับ
ส่งเสริมไปรวมคํานวณภาษีเงินได้
ม. 36(1) ยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดิบ และ
วัสดุจําเป็ นทีต้ องนําเข้ ามาจากต่างประเทศเพือผลิต
เพือการส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นําเข้ า
ครังE แรก
ม. 36(2) ให้ ยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับของทีได้ รับ
การส่งเสริ มนําเข้ า และส่งกลับออกไปใน 1 ปี
ม. 37 ได้ รับอนุญาตให้ นําหรือส่งเงินออกนอก
ราชอาณาจักร เป็ นเงินตราต่างประเทศ
2) สิทธิอนื

-ไม่ม-ี

3) ข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจ

- ไม่ม-ี

บัตรส่งเสริมเลขที
2084(2)/2554
Plastic Film

บัตรส่งเสริ มเลขที
2570(2)/2554
Plastic Film

9

9

9

9

9

9

-

-

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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(1.2) การตลาดและภาวะแข่ งขัน
(ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการทีสําคัญของบริษัท
- นโยบายการตลาดในปี ทีผ่านมา บริ ษัท มีระบบบริ ห ารคุณ ภาพ Quality Management System ซึงผ่านการ
รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และมีระบบการควบคุมตรวจสอบและรับประกันคุณภาพสินค้ าจากฝ่ ายเทคนิคการผลิต
วิจยั และพัฒนา ก่อนจําหน่ายสินค้ าไปยังลูกค้ า เพือให้ สินค้ าทีผลิตมีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน เป็ นทีพึงพอใจและตอบสนอง
ต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี
- ลักษณะลูกค้ ากลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และช่องทางการจําหน่าย
บริ ษัทมีการจําหน่ายตรง (Direct sales) และผ่านผู้แทนขาย (Agent) โดยมีเป้าหมายในการขยายตลาดไปยัง
ภูมิภาคและต่างประเทศเพิมมากขึ Eน โดยปี ทีผ่านมาบริ ษัทเน้ นเจาะกลุม่ ลูกค้ า Brand Owner ซึงมีอํานาจในการเลือกใช้ ชนิดฟิ ล์ม
ของบริ ษัทไปเป็ นส่วนหนึงของบรรจุภณ
ั ฑ์โดยผ่าน Converter ซึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของฟิ ล์มมีทงกลุ
ั E ม่ ลูกค้ าโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมเครื องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
กลุม่ อาหารทะเลแช่แข็ง ฯลฯ ตลอดจนกลุม่ ลูกค้ าประเภทศูนย์กระจายสินค้ าทีมียอดการใช้ จํานวนมาก เช่น ฟิ ล์มยืดพันสินค้ าและ
พาเลท
- สัดส่วนการจํา หน่า ยในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2560 บริ ษั ท มีการจํ าหน่ายฟิ ล์ม ในประเทศทังE หมด
100 % ของยอดจําหน่ายทังหมด
E
(ข) สภาพการแข่งขัน
- สภาพการแข่งขันในปี ทีผ่านมา
ปี 2560 สภาวการณ์แ ข่ง ขัน ของอุต สาหกรรมฟิ ล์ม ยัง คงมีก ารแข่ง ขัน ที สูง และรุน แรงมากทั Eงเรื องราคา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริ การ โดยเฉพาะการนําเข้ าฟิ ล์มของกลุม่ เทรดดิ Eง และในขณะเดียวกันผู้ผลิตในประเทศหลายรายก็
ได้ เพิ มเครื องจักรเพื อขยายกํ า ลัง การผลิต ของตนเอง ในขณะที ทางบริ ษัท ก็เน้ น เรื องการเพิ มผลผลิต โดยมีก ารซ่อ มบํ า รุง
เครื องจักรเพือให้ สามารถผลิตได้ มีประสิทธิภาพมากขึ Eนกว่าเดิม เพือตอบสนองต่อลูกค้ าในด้ านคุณภาพและความรวดเร็ วในการ
ผลิตและจัดส่ง โดยบริ ษัทได้ เพิมยอดขายในกลุม่ สินค้ าฟิ ล์มพิเศษ ซึงต่อยอดมาจากปี ทีผ่านมา ทําให้ บริ ษัทสามารถตอบสนอง
ลูกค้ าได้ ดีขึ Eนทังในด้
E านคุณภาพและบริ การและในขณะเดียวกันสินค้ าฟิ ล์มพิเศษทีทางบริ ษัทมีฐานลูกค้ าเก่าอยู่แล้ วก็ได้ มีการ
เพิมยอดขายมากขึ Eน โดยการสนับสนุนและผลักดันให้ กลุม่ ลูกค้ าใหม่ๆ มีการรับรู้และเกิดการเลือกใช้ ฟิล์มชนิดพิเศษของบริ ษัท
มากขึ Eน
- แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
ปั จจุบัน จํ านวนคู่แข่งขัน มีมากพอประมาณ และมีแนวโน้ มมากขึ Eนในอนาคต ดังนันE เป็ นทีคาดการณ์ ได้ ว่า
การแข่งขัน จะมีความรุ น แรงขึนE ในทุกๆด้ าน ทังE คุณภาพ ราคา การส่งมอบ รวมทังE การนําเสนอฟิ ล์มพิเศษต่างๆ จากทังE ผู้ผลิต
ภายในประเทศด้ วยกัน และผู้นําเข้ าฟิ ล์มมาจําหน่าย
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(1.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(ก) ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึงผลิตภัณฑ์
- การผลิต (จํานวนโรงงาน/กําลังการผลิตรวม)
ปั จจุบนั บริษัท มีโรงงานผลิตฟิ ลม์ พลาสติก จํานวน 3 แห่ง ดังนี E
1. เลขที 119 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โดยผลิตสินค้ ากลุม่ ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก โทร. 0-2326-0929-30
2. เลขที 91/3 หมู่ 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลิตฟิ ลม์ แมททัลไลซ์
โทร. 038-571-676-9
3. เลขที 91/9 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลิตสินค้ ากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก โทร. 038-571-676-9
กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
รายการ

2560

กําลังการผลิต
ผลิตฟิ ล์ม(ตัน)
Metallized Film
ปริ มาณการผลิต
ผลิตฟิ ล์ม(ตัน)
Metallized Film
การใช้ กาํ ลังการผลิต (%)
ผลิตฟิ ล์ม
อัตราเพิม(ลด)ของปริมาณการผลิต
Metallized Film
อัตราเพิม(ลด)ของปริมาณการผลิต

2559

6,000
2,160

6,000
2,160

6,000
2,160

5,572
1,594

5,800
1,714

5,341
1,383

92.87
(3.93)
73.80
(7.00)

96.67
8.59
79.35
23.93

89.02
13.45
64.03
(14.68)

วัตถุดิบหลักทีใช้ ในการผลิตฟิ ล์มของบริ ษัทนันE มีดงั นี E
- จํานวนผู้จําหน่ายวัตถุดิบ

เม็ดพลาสติก

2560
17 ราย

2559
20 ราย

2558
20 ราย

2559
80 : 20

2558
85 : 15

- สัดส่วนการซื Eอวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

เม็ดพลาสติก

2560
85 : 15

2558
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จากตารางข้ างต้ น ในส่วนของวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกทางบริษัทสามารถหาแหล่งวัตถุดิบจากภายในประเทศได้ สงู
ถึงร้ อยละ 85 ซึงนับว่าเป็ นผลดีในแง่การควบคุมต้ นทุนผลิต และความเสียงของบริษัทจากการแปรผันทางเงินตราต่างประเทศได้
ส่วนแหล่งวัตถุดิบในประเทศ บริษัทก็มิได้ พงพิ
ึ งการซื Eอวัตถุดิบจากผู้จาํ หน่ายแต่เพียงรายเดียวและมิได้ มีสญ
ั ญาหรือข้ อผูกมัดการ
ซื Eอวัตถุดิบในอนาคต ด้ วยเหตุนี Eจึงทําให้ บริ ษัทสามารถต่อรองการซื Eอขายกับผู้จําหน่ายวัตถุดิบรายอืน ๆได้ หากมีการเปลียนแปลง
ในราคาวัตถุดิบของผู้จําหน่ายแห่งใดแห่งหนึง หากมองอย่างผิวเผิน จะเห็นว่าลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท การติดต่อซื Eอ
ขายยังคงเป็ นไปแบบเดิม ไม่มีการเปลียนแปลงมากนัก ทังจํ
E านวนผู้ขายและสัดส่วนการซื Eอ-ขายระหว่างในประเทศกับต่างประเทศ
ก็ไม่แตกต่างไปจากปี ก่อนๆ แต่ข้อเท็จจริ งคือปั จจุบนั ธุรกิ จของบริ ษัทเผชิญกับปั ญหาด้ านการแข่งขันในระดับสูง แต่ด้วยความ
ชํานาญและความสามารถในการดําเนินธุรกิจ เป็ นส่วนหนึงทีทําให้ บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ ได้
บริ ษัทได้ มีการพัฒนาระบบการจัดซื Eอทังในส่
E วนฐานข้ อมูล ซึงเชือมต่อระหว่างฝ่ ายผลิต,ฝ่ ายคลังวัตถุดิบกับฝ่ ายจัดซื Eอ
การจัดระบบการจัดซื Eอให้ มีกระบวนการจัดฐานข้ อมูลเพือช่วยตัดสินใจและแยกแยะจัดกลุม่ งานให้ ชัดเจนมากขึ Eน ในช่วงเวลาที
ผ่านมาบริ ษัทยังคงซื Eอวัตถุดิบส่วนใหญ่ จากผู้จําหน่ายรายเดิม ซึงได้ สนับสนุนบริ ษัทมาด้ วยดี ความสัมพันธ์ กับผู้จําหน่ายเป็ น
ความสัมพันธ์ในทางธุรกิ จโดยปกติ ทีตังอยู
E ่บนพื Eนฐานความยุติธรรม ความซือสัตย์ และผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสายสัมพันธ์
ทางธุรกิจระหว่างกันมายาวนาน
- วัสดุทนํี ามาใช้ ทดแทนวัตถุดิบ
ปัจจุบนั ทางบริ ษัทได้ ผลักดันฝ่ ายวิจยั พัฒนาให้ มีการทดลองหาวัตถุดิบใหม่ๆทีมาใช้ ทดแทนวัตถุดิบเดิม อย่าง
สมําเสมอ เพือสามารถพัฒนาให้ ผลิตภัณฑ์ดีขึ Eนตามเทคโนโลยีใหม่ๆทีเกิดขึ Eนอย่างต่อเนือง เพือตอบสนองความต้ องการของตลาด
ทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
(ข) ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใช้
- การดําเนินการเพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม

กระบวนการผลิตฟิ ล์มของบริ ษัทเป็ นกระบวนการผลิตแบบใช้ ความร้ อนเป็ นตัวหลอมละลายแล้ วรี ดเป็ นแผ่น
พลาสติก ซึงไม่ก่อให้ เกิดมลพิษทําลายสิงแวดล้ อม ใช้ วตั ถุดิบเม็ดพลาสติกในกลุม่ PE (Polyethylene) ซึงไม่มีความเป็ นพิษเมือ
หลอมละลาย อีกทังE ในกระบวนการผลิต ยังมีเศษฟิ ล์ม บางส่วนทีสามารถหมุนเวีย นกลับเข้ าสู่ก ระบวนการผลิต (Recycle)
ส่วนเศษพลาสติกทีเป็ นของเสียเหลือจากการผลิตก็สามารถขาย เพือนําไปหลอมเป็ นเม็ดใหม่ สําหรับนําไปใช้ ผลิตกับสินค้ าอีก
ประเภท เช่น ทําถุงขยะ ฉีดถังพลาสติก
- ผลของการปฏิบตั ิจริ งในช่วง 3 ปี ทีผ่านมาเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดหรือไม่
สําหรับสิงปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้ แล้ วทีเป็ นอันตรายและไม่เป็ นอันตรายตามทีกําหนดไว้ ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมทีออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บริ ษัทได้ ทําสัญญาว่าจ้ างให้ บริ ษัทผู้ให้ บริการบําบัดและกําจัด
ของเสียจากอุตสาหกรรมเป็ นผู้ดําเนินการ
- ข้ อพิพาทหรื อการถูกฟ้องร้ องเกียวกับสิงแวดล้ อม และแนวทางการแก้ ไขข้ อพิพาทดังกล่าว

ในปี 2560 บริษัทไม่มขี ้ อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้ องเกียวกับสิงแวดล้ อม
(1.4) งานที$ยงั ไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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(2) กลุ่มบริการงานพิมพ์ บนฉลากกาว หรือ ฟิ ล์ มพลาสติก แบบม้ วน
(2.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทบริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือ ฟิ ล์มพลาสติก แบบม้ วน เป็ นสินค้ าทีนําไปติดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้ า
ซึงบริ ษัทผลิตและจําหน่ายโดยตรงให้ กบั ลูกค้ าทีเป็ นผู้ผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภครายใหญ่ในประเทศหลายรายแบ่งเป็ น 2 ประเภท
การพิมพ์ ดังนี E
 การพิมพ์ฉลากกาว แบบม้ วน พิมพ์ได้ ทงบนกระดาษและพลาสติ
ั#
ก สําหรับใช้ เป็ นฉลากของผลิตภัณ ฑ์ เพือติดบน
บรรจุภณ
ั ฑ์ด้วยเครื องอัตโนมัติ ระบบการพิมพ์แบบผสมผสานคือ ระบบ Roto – Letterpress, Flexography, Offset
และ Silk Screen ซึง ทําให้ คณ
ุ ภาพงานพิมพ์มีความโดดเด่น และสวยงาม
 การพิมพ์บน Plastic Film ทัวไป ซึงนําไปใช้ ทําเป็ นซองอ่อน (Flexible Packaging) สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ อาหาร
หรื อผงซักฟอก เป็ นต้ น พิมพ์โดยใช้ ระบบกราเวียร์ (Gravure)
ด้ านทีมงานขายและบริการ บริ ษัทมีบคุ ลากรทีมีประสบการณ์และความชํานาญ เทคนิคการพิมพ์ ซึงกลยุทธ์ ทาง
การตลาดทีสําคัญของบริ ษัทคือการเข้ าพบเพือเจรจากับลูกค้ าโดยตรง พร้ อมทังให้
# คําแนะนําในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้ าให้
มีความโดดเด่น ด้ วยเทคนิคการพิมพ์ทที นั สมัยและเหมาะสมกับการนําไปใช้ กบั เครื องจักรของลูกค้ า
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สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ
1) บัตรส่งเสริมการลงทุน
ปัจจุบนั บริ ษัทยังคงมีบตั รส่งเสริมการลงทุนทีได้ รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน สําหรับงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือ ฟิ ล์มพลาสติก แบบม้ วน จํานวน 5 ฉบับ มีสทิ ธิประโยชน์ดงั นี E

สิทธิประโยชน์

ม. 25 นําเข้ าคนต่างด้ าวซึงเป็ นช่างฝี มือได้
ตามจํานวนและระยะเวลาตามสมควร
ม. 26 ให้ คนต่างด้ าวทํางานเฉพาะตําแหน่ง
ได้ ตามจํานวนและระยะเวลาที
คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบ

บัตรส่งเสริมเลขที
7010(2)/2551
Printed
Adhesive Label

บัตรส่งเสริ ม
บัตรส่งเสริ ม
บัตรส่งเสริม
บัตรส่งเสริ ม
เลขที
เลขที
เลขที
เลขที
1857(2)/2556 2405(2)/2556 1626(2)/2551 1595(2)/2552
Printed
Printed
Printed
Printed
Adhesive
Adhesive
Adhesive Label Adhesive
Label
Label
Label

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

ม. 28 ให้ ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับ
เครื องจักรตามทีคณะกรรมการอนุมตั ิ

-

9

9

9

9

ม. 29 ลดหย่อนอากรขาเข้ าสําหรับ
เครื องจักร

-

-

-

-

-

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

-

9

9

-

-

ม. 31 ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล มี
กําหนดเวลา เจ็ดปี
ม. 34 ยกเว้ นไม่ต้องนําเงินปั นผลจากกิจการ
ทีได้ รับส่งเสริ มไปรวมคํานวณภาษีเงินได้
ม. 36(1) ยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดิบ
และวัสดุจําเป็ นทีต้ องนําเข้ ามาจาก
ต่างประเทศเพือผลิตเพือการส่งออกเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นําเข้ าครังE แรก
ม. 36(2) ให้ ยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับของที
ได้ รับการส่งเสริ มนําเข้ า และส่งกลับออกไป
ใน 1 ปี
ม. 37 ได้ รับอนุญาตให้ นําหรือส่งเงินออก
นอกราชอาณาจักร เป็ นเงินตราต่างประเทศ

2) สิทธิอนื

-ไม่มี-

3) ข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจ -ไม่ม-ี
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(2.2) การตลาดและภาวะแข่ งขัน
(ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการทีสําคัญ
- นโยบายการตลาดในปี ทีผ่านมา บริ ษัท มีระบบบริ ห ารคุณ ภาพ Quality Management System ซึงผ่านการ
รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมีระบบการควบคุม ตรวจสอบ และรับประกันคุณภาพสินค้ าจากฝ่ ายเทคนิคการผลิต
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน เป็ นทีพึงพอใจและตอบสนอง
วิจยั และพัฒนาก่อนจําหน่ายสินค้ าไปยังลูกค้ า เพือให้ สินค้ าทีผลิตมีคณ
ต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี
- ลักษณะลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย และช่องทางการจําหน่าย บริษัทบริ การงานพิมพ์ โดยตรงให้ กบั ลูกค้ า ซึง ส่วนใหญ่
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภค โดยเน้ นลูกค้ ารายใหญ่ รวมทังขยายฐานตลาดกั
#
บกลุ่มลูกค้ ารายใหม่เพิมขึ #น
นอกจากนี #ยังได้ สร้ างงานพิมพ์ใหม่ๆ เพือเพิมผลิตภัณฑ์ให้ หลากหลายชนิดให้ ลกู ค้ าได้ เลือกสรรมากขึ #น
- สัดส่วนการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2560 บริ ษัทมียอดจําหน่ายฉลากกาว ในประเทศเป็ น
ส่วนใหญ่ ซึงเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 96.07 ของยอดจําหน่ายทังหมด
E
ส่วนทีเหลืออีกร้ อยละ 3.93 ของยอดจําหน่ายทังหมด
E
เป็ นการ
จําหน่ายไปยังต่างประเทศ
(ข) สภาพการแข่งขัน
- สภาพการแข่งขันในปี ทีผ่านมา
ในปี 2560 กลุ่มงานพิมพ์ฉลากกาวเพิมขึ Eนจากปี 2559 ประมาณร้ อยละ 8.48 สืบเนืองจากการเพิมขึนE ของ
ยอดขายในกลุ่มลูกค้ าภายในประเทศทีมีการส่งออกเป็ นส่วนใหญ่ สภาพการแข่งขันในตลาดฉลากกาวมีความรุ นแรงเพิมสูงขึ Eน
อย่างต่อเนือง ทังจากคู
E
่แข่งขันทีเป็ นบริ ษัทต่างชาติทีเข้ ามาลงทุนในประเทศ และคู่แข่งในประเทศขนาดย่อยทีเข้ ามาในตลาดเพิม
มากขึ Eน ซึงทําให้ สภาพการแข่งขันในด้ านราคารุ นแรง สภาพราคาในตลาดลดตําลง ในปี 2560 บริ ษัทฯมีทงการเพิ
ัE
มขึ Eนและการ
สูญเสียลูกค้ าในบางกลุม่ สินค้ า โดยนโยบายการแข่งขันของบริ ษัทจะมุ่งเน้ นในกลุ่มลูกค้ าทีต้ องการคุณภาพและมูลค่าเพิมของ
สินค้ า และมีการพัฒนาด้ านการบริ การเพือให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ รวดเร็วมากยิงขึ Eน ทังนี
E Eบริ ษัทฯมีการ
พัฒนาด้ านคุณภาพ และเทคโนโลยีเพือเพิมศักยภาพ และประสิทธิภาพในการผลิตโดยการลงทุนในเครื องจักรและเครื องมือทีเน้ น
ในการเพิมมูลค่าให้ กบั สินค้ า บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการเติบโตไปยังกลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่และรายย่อยทังฐานลู
E
กค้ าเดิม และฐานลูกค้ าใหม่
ในกลุม่ อุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้ าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื องดืม และอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์
- แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
จํานวนคู่แข่งขัน ขนาดของบริ ษัท เมือเทียบกับสถานภาพในการแข่งขัน สําหรับตลาดเป้าหมายของกลุม่ บริ การ
งานพิมพ์ฉลากกาว เป็ นตลาดทังกลุ
E ม่ บนและกลุม่ กลาง โดยคู่แข่งเจ้ าใหญ่ทมีี ความเท่าเทียมกันทางด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพิมพ์ มีประมาณ 6 ราย และเป็ นคูแ่ ข่งขันระดับกลางภายในประเทศอีกจํานวนไม่น้อยกว่า 20 ราย
(2.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(ก) ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึงผลิตภัณฑ์
- การผลิต (จํานวนโรงงาน/กําลังการผลิตรวม)
ปัจจุบนั บริ ษัท มีโรงงานพิมพ์ฉลากกาว หรือ ฟิ ล์มพลาสติก แบบม้ วน จํานวน 2 แห่ง ดังนี E
1. เลขที 2234/3 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยทําการผลิตงานพิมพ์ฉลากกาว
โทร. 0-2678-1051-5 , 0-2285-4940
2. เลขที 91/5 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทําการผลิตงาน
พิมพ์ฉลากกาว โทร. 038-571-676-9, 086-341-5812
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กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
รายการ
กําลังการผลิต การพิมพ์ (พัน ตร.ม.)
ปริ มาณการผลิต การพิมพ์ (พัน ตร.ม.)
การใช้ กาํ ลังการผลิต (%)
การพิมพ์
อัตราเพิม(ลด)ของปริมาณการผลิต

2560
16,165
8,380

2559
16,165*
7,938

2558
15,085
7,143

51.84
5.57

49.11**
11.13**

47.35
-0.28

วัตถุดิบหลักทีใช้ ในการผลิตสินค้ า คือ ฉลากกาวและหมึกพิมพ์
- จํานวนผู้จําหน่ายวัตถุดิบ

ฉลากกาว และหมึกพิมพ์
-

2560
23 ราย

2559
31 ราย

2558
27 ราย

2559
99 : 01

2558
92 : 08

สัดส่วนการซื Eอวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ฉลากกาว และหมึกพิมพ์

2560
99 : 01

จากตารางข้ างต้ น ในส่ ว นของวัต ถุ ดิ บ ประเภทฉลากกาวและหมึ ก พิ ม พ์ ทางบริ ษั ท สามารถหาแหล่ง วั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศได้ สงู ถึงร้ อยละ 99 ซึงนับว่าเป็ นผลดีในแง่การควบคุมต้ นทุนผลิต และความเสียงของบริ ษัทจากการแปรผันทาง
เงินตราต่างประเทศได้ ส่วนแหล่งวัตถุดิบในประเทศ บริ ษัทก็มิได้ พึงพิงการซื Eอวัตถุดิบจากผู้จําหน่ายแต่เพียงรายเดียวและมิได้ มี
สัญญาหรื อข้ อผูกมัดการซื Eอวัตถุดิบในอนาคต ด้ วยเหตุนี Eจึงทําให้ บริษัท สามารถต่อรองซื Eอขายกับผู้จําหน่ายวัตถุดิบรายอืนๆได้
(ข) ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใช้
- การดําเนินการเพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม

บริ ษัทซื Eอวัตถุดิบประเภทฉลากกาวและหมึกพิมพ์ทสํี าเร็จรูปพร้ อมใช้ งานได้ ไม่ได้ ผลิตเองโดยตรง เป็ นเพียงนํา
วัตถุดิบดังกล่าวมาดําเนินการพิมพ์ตามรูปแบบทีลูกค้ าได้ ตกลงไว้ จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม
- ผลของการปฏิบตั ิจริงในช่วง 3 ปี ทีผ่านมาเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดหรือไม่
สําหรับสิงปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้ แล้ วทีเป็ นอันตรายและไม่เป็ นอันตราย ตามทีกําหนดไว้ ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมทีออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บริ ษัทได้ ทําสัญญาว่าจ้ างให้ บริษัทผู้ให้ บริการบําบัดและกําจัด
ของเสียจากอุตสาหกรรมเป็ นผู้ดําเนินการ
- ข้ อพิพาทหรื อการถูกฟ้องร้ องเกียวกับสิงแวดล้ อม และแนวทางการแก้ ไขข้ อพิพาทดังกล่าว

ในปี 2560 บริษัทไม่มขี ้ อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้ องเกียวกับสิงแวดล้ อม
(2.4) งานที$ยงั ไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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(3) กลุ่มหลอดลามิเนต
(3.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิตจากการนําแผ่นพลาสติก LLDPE พิมพ์และนําอลูมิเนียมฟอยล์มาเคลือบติดกัน เพือทําเป็ น WEB (ส่วนของ
ตัวหลอด) นํามาเข้ าเครื องทําหลอด เพือขึ #นรูปเป็ นหลอดขนาดต่างๆตามทีลกู ค้ ากํ าหนดพร้ อมอัดใส่ Shoulder และฝาปิ ดเป็ น
หลอดยาสีฟัน ส่งให้ ลกู ค้ าเข้ าเครื องบรรจุยาสีฟัน เนืองจากการลงทุนในอุตสาหกรรมนี #ใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูงและเครื องจักรเป็ น
เครื องจักรทีใช้ ในการผลิตหลอดยาสีฟันโดยเฉพาะ ไม่สามารถดัดแปลงใช้ ในอุตสาหกรรมชนิดอืนจึงทําให้ สินค้ าชนิดนี #มีค่แู ข่งขัน
ไม่มากราย
สิทธิพเิ ศษในการประกอบธุรกิจ
1) บัตรส่งเสริมการลงทุน
ปัจจุบนั บริ ษัทยังคงมีบตั รส่งเสริมการลงทุนทีได้ รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน จํานวน 1 ฉบับ มีสิทธิประโยชน์ดงั นี E
สิทธิประโยชน์

บัตรส่งเสริ มเลขที 2141(2)/2554
Tube

ม. 25 นําเข้ าคนต่างด้ าวซึงเป็ นช่างฝี มือได้ ตามจํานวนและระยะเวลาตามสมควร
ม. 26 ให้ คนต่างด้ าวทํางานเฉพาะตําแหน่งได้ ตามจํานวนและระยะเวลาที
คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบ
ม. 28 ให้ ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักรตามทีคณะกรรมการอนุมตั ิ
ม. 29 ลดหย่อนอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักร
ม. 31 ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล มีกําหนดเวลา เจ็ด ปี
ม. 34 ยกเว้ นไม่ต้องนําเงินปั นผลจากกิจการทีได้ รับส่งเสริ มไปรวมคํานวณภาษี
เงินได้
ม. 36(1) ยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดิบ และวัสดุจําเป็ นทีต้ องนําเข้ ามาจาก
ต่างประเทศเพือผลิตเพือการส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นําเข้ าครังE แรก
ม. 36(2) ให้ ยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับของทีได้ รับการส่งเสริ มนําเข้ า และส่งกลับ
ออกไปใน 1 ปี
ม. 37 ได้ รับอนุญาตให้ นําหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักร เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ

9

2) สิทธิอนื

-ไม่ม-ี

3) ข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจ

-ไม่ม-ี
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(3.2) การตลาดและภาวะแข่ งขัน
(ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการทีสําคัญ
- ลักษณะลูกค้ า กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและช่องทางการจําหน่าย ภายหลังจากทีบริษัทได้ มีการร่ วมทุนในประเทศ
เวียดนาม ตามนโยบายของลูกค้ ารายใหญ่ของบริ ษัทซึงเป็ นบริ ษัทข้ ามชาติทีได้ ย้ายฐานการผลิตไปทีประเทศเวียดนาม เพือผลิต
และจําหน่ายทัวทังภู
E มิภาคเอเชีย ซึงการร่วมทุนนันE บริษัทได้ โอนเครื องจักรส่วนหนึงเป็ นการลงทุน มีผลให้ กําลังการผลิตทีเหลืออยู่
ปัจจุบนั สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในประเทศเหลือเพียงรายเดียว มีผลให้ สดั ส่วนโครงสร้ างรายได้ และโครงสร้ าง
อัตรากําลังคนของบริ ษัทเปลียนแปลงไป ด้ านความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าโดยส่วนใหญ่ของบริ ษัท เป็ นความสัมพันธ์กนั ในทางธุรกิจที
อยูบ่ นพื Eนฐานทีทําการค้ าด้ วยความยุติธรรม และรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ซึงมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกันมานาน
-สัด ส่ ว นการจํ า หน่ า ยในประเทศและต่ า งประเทศ ในปี 2560 บริ ษั ท มี ย อดจํ า หน่ า ยหลอดลามิ เ นต
ภายในประเทศทังหมด
E
100 % ของยอดจําหน่ายทังหมด
E
(ข) สภาพการแข่งขัน
- สภาพการแข่งขันในปี ทีผ่านมา
ในปี 2560 สภาวการณ์แข่งขันของกลุม่ ผลิตหลอดลามิเนต เพือใช้ บรรจุยาสีฟัน เนืองจากเป็ นการผลิตทีใช้
เทคโนโลยีและความชํานาญเฉพาะ มีการลงทุนในเครื องจักรค่อนข้ างสูง และไม่สามารถดัดแปลงไปใช้ ในอุตสาหกรรมชนิดอืนได้
จึงทําให้ สิน ค้ า ชนิ ด นีมE ีค่แู ข่งขันไม่มากราย พบว่าบริ ษั ทมีคู่แข่งขัน หลัก ภายในประเทศมีเพียงรายเดีย วแต่จะมีคู่แข่ งขัน จาก
ต่า งประเทศ ในภูมิภ าคอาเซีย นเข้ า มา โดยลักษณะการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ และการติ ด ต่อ ซื อE ขายยัง คงเป็ น ไปแบบเดิ ม ไม่มี ก าร
เปลียนแปลงมากนัก
- แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
จํานวนคู่แข่งขันขนาดของบริ ษัทเมือเทียบกับสถานภาพในการแข่งขัน เนืองจากกลุม่ ผลิตหลอดลามิเนตเป็ น
การผลิตทีใช้ เทคโนโลยีและความชํานาญเฉพาะ พบว่าคู่แข่งขันหลักในประเทศมีเพียงรายเดียว แต่จะมีค่แู ข่งขันจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
(3.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(ก) ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึงผลิตภัณฑ์
- การผลิต (จํานวนโรงงาน/กําลังการผลิตรวม)
ปัจจุบนั บริ ษัท มีโรงงานผลิตหลอดลามิเนต จํานวน 1 แห่ง คือ
 เลขที 85/2 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตําบลหอมศีล อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยผลิตผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต โทร. 038-570-860 – 2, 038-842-762 – 5
กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
รายการ

กําลังการผลิต หลอดลามิเนต (ล้ านหลอด)
ปริ มาณการผลิต หลอดลามิเนต (ล้ านหลอด)
การใช้ กาํ ลังการผลิต (%)
หลอดลามิเนต
อัตราเพิม(ลด)ของปริมาณการผลิต

2560

2559

2558

125.20
77.66

125.20
49.20

125.20
49.86

62.03
57.85

39.30
(1.33)

39.82
13.84
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วัตถุดิบในการผลิตหลอด ทางบริ ษัทสามารถหาแหล่งวัตถุดิบจากภายในประเทศทังหมด
E
ซึงนับว่าเป็ นผลดีใน
แง่การควบคุมต้ นทุนผลิต และความเสียงของบริษัท จากความผันผวนอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้ จะเห็นว่าลักษณะ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท ไม่มีการเปลียนแปลงมากนัก ทังจํ
E านวนผู้จําหน่าย และสัดส่วนการซื Eอ-ขายระหว่างภายในประเทศกับ
ต่างประเทศก็ไม่แตกต่างไปจากปี ก่อนๆ ซึงการติดต่อซื Eอขายยังคงเป็ นไปแบบเดิม ซึงแนวโน้ มในอนาคต บริ ษัทยังคงซื Eอวัตถุดิบ
จากผู้จําหน่ายรายเดิม ซึงก็ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีเช่นกัน ความสัมพันธ์ กบั ผู้จําหน่ายเป็ นความสัมพันธ์ ในทางธุรกิจโดย
ปกติ ที ตังE อยู่บนพื นE ฐานความยุติธรรม ความซือสัตย์ และผลประโยชน์ ร่วมกัน และมีสายสัมพัน ธ์ ทางธุรกิจระหว่า งกันมา
ยาวนาน
- วัสดุทนํี ามาใช้ ทดแทนวัตถุดิบ
บริ ษัทได้ ศึกษาความเป็ นไปได้ ทีจะหาวัสดุทีนํามาใช้ ทดแทนวัตถุดิบทีต้ องนําเข้ ามาจากต่างประเทศ ซึงได้
พัฒนาทางเทคโนโลยีของบริ ษัท ทําให้ บริ ษัทสามารถผลิตหลอดทีใช้ Aluminium Foil ทีบางลง ซึงสามารถลดต้ นทุนการผลิตได้
อีกทังยั
E งเป็ นผลดีตอ่ ลูกค้ าทีสามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ เช่นกัน
(ข) ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใช้
- การดําเนินการเพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม
บริ ษัท ซื Eอวัตถุดิบประเภทแผ่นพลาสติก LLDPE ทีสําเร็ จรูปพร้ อมใช้ งานได้ ไม่ได้ ผลิตเองโดยตรง เป็ นเพียง
นําวัตถุดิบดังกล่าวมาผลิตตามรูปแบบทีลูกค้ าได้ ตกลงไว้ จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม
- ผลของการปฏิบตั ิจริ งในช่วง 3 ปี ทีผ่านมาเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดหรือไม่
สําหรับสิงปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้ แล้ วทีเป็ นอันตรายและไม่เป็ นอันตราย ตามทีกําหนดไว้ ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมทีออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บริ ษัทได้ ทําสัญญาว่าจ้ างให้ บริ ษัทผู้ให้ บริ การบําบัดและกําจัดของเสียจาก
อุตสาหกรรมเป็ นผู้ดําเนินการ
- ข้ อพิพาทหรื อการถูกฟ้องร้ องเกียวกับสิงแวดล้ อม และแนวทางการแก้ ไขข้ อพิพาทดังกล่าว

ในปี 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้ องเกียวกับสิงแวดล้ อม
(3.4) งานที$ยงั ไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี
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ปัจจัยความเสียง
บริษัทมีความเสียงอันเกิดทังจากปั
E
จจัยของอุตสาหกรรมและปั จจัยความเสียงเฉพาะบริษัท โดยบริษัทได้ ใช้ หลักการบริ หาร
อย่างระมัดระวัง อีกทังมี
E คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระคอยให้ คําแนะนําแก่ฝ่ายบริ หารเกียวกับความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของการบริ หารความเสียง
(1) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2560 ทีผ่านมา ความผันผวนของราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกกลุม่ PE และ PP ถือว่าราคาไม่ผนั ผวน แต่วตั ถุดิบเม็ด
พลาสติกกลุม่ PP จะมีปัญหาเรื องการ Supply บางครังE เนืองจากผู้จําหน่ายไม่สามารถขนส่งสินค้ าผ่านทางเรื อได้ เช่น เรื อขนส่ง
สินค้ าไม่มี หรือท่าเรื อเต็ม หรื อมีการปิ ด shutdown โรงงาน ประกอบกับปัจจุบนั วัตถุดิบเม็ดพลาสติก PP มีความต้ องการปริ มาณ
การใช้ มาก ซึงแหล่งผลิตจะผลิตได้ น้อยกว่า PE ซึงต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ ทําให้ มีความจําเป็ นต้ องสังซื Eอ เพือเก็บเป็ นสต๊ อคไว้
ป้องกันไม่ให้ เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ อีกทังบริ
E ษัทมีการมองหา แหล่ง Supply ใหม่ๆจากทางประเทศเกาหลีเพิมเติม เพือป้องกัน
ความเสียงการขาดแคลนวัตถุดิบ เพราะการพึงพาแหล่งวัตถุดิบเพียงแค่แหล่งเดียว อาจจะไม่ปลอดภัยในการดําเนินการผลิตฟิ ล์ม
สําหรับเรื องของราคาวัตถุดิบทีไม่คอ่ ยผันผวน รวมทังการสั
E
งซื Eอทังในประเทศและนํ
E
าเข้ าจากต่างประเทศ ซึงปี ทผ่ี านมาวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตเม็ดพลาสติกคือนํ Eามัน ซึงถือว่าราคานํ Eามันไม่ผนั ผวน เพราะการผลิตนํ Eามันดิบทังจากทางตะวั
E
นออกกลางและทาง
รัสเซียมีเพียงพอต่อความต้ องการ จึงทําให้ ไม่มีผลกระทบราคานํ Eามัน สําหรับปี ทีผ่านมาทางบริษัทได้ มยี อดการผลิตฟิ ล์มเพิมสูงขึ Eน
จากปี ก่อ นจํ านวนค่อนข้ างมากประมาณ 20% จึ งมีค วามต้ อ งการใช้ ว ัต ถุดิ บเพิมสูงขึนE จากปี ก่ อน แต่เนื องจากทางบริ ษั ท มี
ความสัมพันธ์ อนั ดีสมําเสมอกับทาง Supplier ทังในประเทศและต่
E
างประเทศ จึงทําให้ บริ ษัทไม่พบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
ประกอบกับการทีบริ ษัททําการสังซื Eอวัตถุดิบเม็ดพลาสติกด้ วยปริ มาณซื Eออย่างสมําเสมอ จึงทําให้ ทางผู้จําหน่ายรับรู้ ว่าบริ ษัทมี
ตัวเลขยอดการใช้ ในแต่ละเดือนประจํา ซึงเมือบริ ษัทมีความต้ องการวัตถุดิบเพิมขึ Eน ก็จะมีการแจ้ งล่วงหน้ ากับทางผู้จําหน่าย ซึงผู้
จําหน่ายจะพิจารณาให้ ความสําคัญกับบริ ษัท โดยจัดหาวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัทก่อนรายอืน รวมทังบริ
E ษัทยังดําเนินการมองหาแหล่ง
วัตถุดิบสํารองเพิมเติมจากทางประเทศเกาหลี เพือลดความเสียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
แนวโน้ มในปี 2561 นี Eทางบริ ษั ทคาดว่าจะมีการเพิมยอดการผลิตกลุ่มฟิ ล์ม CPP เพิมสูงขึ Eนอีก 400 ตัน ดังนันบริ
E ษัท จึง
ดําเนินการหาแหล่ง Supply เพิมขึ Eน โดยเจรจากับ Supplier รายเดิม เพือขอเพิมยอดการสังซื Eอ เพือให้ เตรี ยมวัตถุดิบล่วงหน้ า
ให้ กับบริ ษั ท ซึงทีผ่านมาแหล่ง Supply วัตถุดิบเม็ด พลาสติกทีบริ ษัท ซื Eอ ไม่มีปัญหาเรื องคุณ ภาพ จึงทําให้ บริ ษัทสามารถผลิต
สินค้ าฟิ ล์มได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยไม่มีปัญหาอย่างใด นอกจากนี Eบริษัทยังได้ มองหาแหล่ง Supply ใหม่ๆ เพือได้ ราคาวัตถุดิบทีถูก
ลง ซึงบริ ษัทได้ ดําเนินการมาแล้ วตังแต่
E ปี 2558 จนถึงปั จจุบนั แต่แหล่งวัตถุดิบทีราคาถูกนันE ไม่ค่อยยังยืน โดยราคาจะถูกเป็ น
บางครังE ซึงทีผ่านมาบริษัทจะเลือกใช้ ราคาตลาดทีเรียกว่า ICIS หรือ Plat เป็ นตัวกําหนดหลักเกณณ์ไว้ ดังนันการหาแหล่
E
งวัตถุดิบ
ใหม่ เพือให้ ได้ ราคาทีถูกลง นันคงไม่
E
ค่อยได้ ผล ทางบริ ษัทจึงเน้ นการปรับสูตรการผลิตให้ ได้ ราคาสูตรทีถูกลง โดยจะมีผลทําให้
ราคาของสินค้ านันถู
E กลงได้ มากกว่า จึงทําให้ ในปี 2561 บริษัทจะเน้ นการปรับปรุงสูตรการผลิต เพือให้ ได้ ราคาสินค้ าทีถูกลงและมี
คุณภาพดีเหมือนเดิมมากกว่า
มาตรการการรองรับความเสียงของบริ ษัททีมีตอ่ วัตถุดิบ คือ บริ ษัทมองหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆเพิมขึ Eนอย่างทีกล่าวมาแล้ ว
ประกอบกับบริ ษัทจะมีมาตรการอีกอย่างหนึงคือ ปรับสูตรการผลิตให้ สอดคล้ องกับวัตถุดิบทีมีอยู่ เพือให้ สามารถผลิตสินค้ าส่ง
ลูกค้ าได้ ตามคุณภาพเดิมและได้ ราคาสินค้ าทีถูกลง
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(2) การพึ$งพาผู้จําหน่ ายวัตถุดิบรายใหญ่ หรือน้ อยราย
การพึงพาผู้จําหน่ายวัตถุดิบ ปั จจุบนั และแนวโน้ มในปี 2561 ทางบริ ษั ท มีผ้ จู ํ าหน่าย ที Supply วัตถุดิบให้ ในปริ มาณที
พอเพียงแล้ ว เพราะตอนนี Eทางบริ ษัท ได้ ทําการสังซื Eอกับผู้ผลิตเม็ดรายใหญ่ อันดับต้ น ๆของประเทศและของโลก จึงไม่น่าจะมี
ปัญหาเรืองการ Supplyวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัทแต่อย่างใด
บริ ษัทมีมาตรการรองรับความเสียง คื อ ทางบริ ษัท ไม่ได้ ปิดกันE Supplier รายใหม่ๆทีจะเข้ ามาเสนอขาย เพราะการทีมี
แหล่ง Supply ให้ กบั บริ ษัทยิงมากก็ยิงดีกับบริ ษัท ซึงจะทําให้ บริ ษัทมีอํานาจต่อรองราคาและเพิมโอกาสทางเลือกในการจัดหา
ต้ นทุนวัตถุดิบทีราคาถูกลง ได้ มากยิงขึ Eน
(3) ตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
ในปี 2560 สภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมฟิ ล์มยังคงมีการแข่งขันทีสูงและรุ นแรงมากขึ Eน ทังเรื
E องราคา คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และการบริ การ โดยเฉพาะการนําเข้ าฟิ ล์มของกลุม่ ซื Eอมา-ขายไป ในขณะเดียวกันผู้ผลิตในประเทศหลายรายก็ได้ เพิม
เครื องจักรเพือขยายกําลังการผลิต ตลอดจนมีผ้ ผู ลิตรายใหม่เข้ าสู่ตลาด ในขณะทีทางบริ ษัทก็เน้ นเรื องการเพิมผลผลิต โดยมีการ
ซ่อมบํารุ งเครื องจักรเพือให้ สามารถผลิตได้ มีประสิทธิภาพมากขึ Eนกว่าเดิม เพือตอบสนองต่อลูกค้ าด้ านความรวดเร็ วในการผลิต
และจัดส่ง ทําให้ บริษัทสามารถเพิมยอดขายฟิ ล์มได้ มากขึ Eนกว่าปี 2559 ยอดขายทีเพิมมากขึ EนนันE ได้ จากการเพิมสัดส่วนการซื Eอ
ของฐานลูกค้ าเดิมและการเพิมจํานวนรายของลูกค้ าใหม่
สภาพการแข่งขันในตลาดฉลากกาวมีความรุ นแรงเพิมสูงขึ Eนอย่างต่อเนือง ทังจากคู
E
่แข่งขันทีเป็ นบริ ษัทต่างชาติทีเข้ ามา
ลงทุนในประเทศ และคูแ่ ข่งในประเทศขนาดย่อยทีเข้ ามาในตลาดเพิมมากขึ Eน ซึงทําให้ สภาพการแข่งขันในด้ านราคารุ นแรง สภาพ
ราคาในตลาดลดตําลง ในปี 2560 บริ ษัทฯมีทงการเพิ
ัE
มขึ Eนและการสูญเสียลูกค้ าในบางกลุ่มสินค้ า โดยนโยบายการแข่งขันของ
บริ ษั ท จะมุ่งเน้ น ในกลุ่ม ลูกค้ าที ต้ องการคุณ ภาพและมูลค่า เพิ มของสิน ค้ า และมีก ารพัฒ นาด้ า นการบริ การเพื อให้ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ รวดเร็ วมากยิงขึ Eน
สภาวการณ์แข่ง ขัน ของกลุม่ ผลิตหลอดลามิ เนต เพือใช้ บรรจุยาสีฟัน เนืองจากเป็ นการผลิตทีใช้ เทคโนโลยีแ ละความ
ชํานาญเฉพาะ มีการลงทุนในเครื องจักรค่อนข้ างสูง และไม่สามารถดัดแปลงไปใช้ ในอุตสาหกรรมชนิดอืนได้ จึงทําให้ สนิ ค้ าชนิดนี E
มีค่แู ข่งขันไม่มากราย พบว่าบริ ษัทมีค่แู ข่งขันหลักภายในประเทศมีเพียงรายเดียวแต่จะมีค่แู ข่งขันจากต่างประเทศ ในภูมิภาค
อาเซียนเข้ ามา โดยลักษณะการดําเนินธุรกิจและการติดต่อซื Eอขายยังคงเป็ นไปแบบเดิม ไม่มกี ารเปลียนแปลงมากนัก
(4) คุณภาพลูกหนี ;
ลูกค้ ากลุ่มฟิ ล์มทีนําผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทไปใช้ เป็ นวัตถุดิบ ดังนันลู
E กค้ าทีมีขนาดกลาง และขนาดเล็ก บริ ษัทจะเน้ นการ
บริหารสินเชือของลูกค้ าในกลุม่ ดังกล่าว โดยพยายามหาจุดทีเหมาะสมระหว่างความสามารถการชําระหนี Eกับปริ มาณการขายของ
ลูกค้ าในแต่ละราย
(5) ความเสี$ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
บริษัทมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือกลุม่ ตระกูลลิมอติบลู ย์ ถือหุ้นในบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 64.58 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
E
ษัท (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560) จึงทําให้ กลุม่ ตระกูลลิมอติบลู ย์สามารถควบคุมมติทีประชุมผู้ถือหุ้นได้
เกือบทังหมด
E
โดยเฉพาะเรื องทีต้ องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของทีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื องทีกฎหมายหรือข้ อบังคับบริษัทกําหนดให้ ต้อง
ได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของทีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันE ผู้ถือหุ้นรายอืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื องทีผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
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การกํากับด ูแลกิจการ
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการปรับปรุ งการกํากับดูแลกิจการโดยการนําข้ อพึงปฏิบตั ิจากหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
15 ข้ อเดิมมาปรับปรุงแก้ ไขเพิมเติม ให้ เป็ นตามแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับปี
2549 เพือพัฒนาระดับการกํากับดูแลกิจการให้ สามารถเทียบเคียงได้ กับมาตรฐานสากล ตามความมุ่งหวังของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทีจะช่วยสร้ างความเชือมันต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มสี ว่ นได้ เสียและผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ ายตลอดจนเพือเพิมมูลค่าและ
ส่งเสริ มการเติบโตอย่างยังยืนของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงหน้ าทีความรับผิดชอบและได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีโดยยึดหลักความระมัดระวัง(Duty of Care)
และหลักความซือสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ในการทีจะใช้ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพือประโยชน์ตอ่ การดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท โดยคํ านึงถึงความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกราย ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด และการกํากับดูแล
กิจการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี E
 หมวดที$ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการปรับปรุงนโยบาย
ดังกล่าวให้ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างสมําเสมอ เพือส่งเสริ มให้ บริษัทมีระบบการบริ หาร การควบคุม
ภายใน และการดําเนินการให้ มีคณ
ุ ภาพทีดียิงขึ Eนอย่างต่อเนือง ดังนี E
- ระบบการบริหาร บริ ษัทมุ่งมันในการสร้ างมูลค่าเพิมให้ แก่บริ ษัท โดยยึดหลักความระมัดระวัง และหลักความซือสัตย์
สุจ ริ ต โปร่ ง ใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื อให้ มั นใจว่ า ระบบบั ญ ชี รายงานทางการเงิ น และการสอบบัญ ชี มี
ความน่าเชือถือ
- การควบคุมภายใน ด้ านระบบงานได้ จัดให้ มี การตรวจสอบครอบคลุมในทุกหน่วยงานไม่เจาะจงเฉพาะเรื อง ทังE นี E
เพือให้ มนใจว่
ั า ระบบงานมีความถูกต้ องตามนโยบายบริ ษัทกําหนด สร้ างความปลอดภัยต่อข้ อมูลอันเป็ นความลับทาง
ธุรกิจ ติดตามดูแลเรื องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียวโยง เพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น
- ก่อนวันประชุมบริษัทได้ มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น โดยกําหนดวาระต่างๆ เพือขอให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้น พิจารณา
รั บทราบ รับรอง รวมทังE อนุม ัติ และได้ จัดเอกสารการประชุมให้ เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ทีจะใช้ ใ นการออกเสียง รวมทังE ได้
เผยแพร่ลงใน Website ของบริ ษัทฯที www.topp.co.th เป็ นเวลาล่วงหน้ ามากกว่า 1 เดือน
- วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกําหนดให้ กรรมการทุกคนเข้ าร่ วมประชุมผู้ถื อหุ้นเพือตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยในปี
2560 บริ ษัทได้ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทีโรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ ถนนพระราม 3 ในวันที 28 เมษายน 2560 โดย
มีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมจํานวน 8 ท่านจากทังหมด
E
9 ท่าน ซึงรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบเพือชี Eแจงและตอบข้ อ
ซักถามของผู้ถื อหุ้น โดยประธานกรรมการทําหน้ าทีเป็ น ประธานในทีประชุม ได้ ดําเนิน การประชุมตามระเบีย บวาระที
กําหนดในหนังสือเชิญประชุม เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที และให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นทีมาร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ มการประชุมแล้ ว มีสิทธิ ออกเสียงหรื อลงคะแนนในระเบียบวาระทีอยู่ระหว่างการพิจารณาและ
ยังไม่ได้ ลงมติ
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- ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ แจ้ งมติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทํา
รายงานการประชุม ทีมีการบันทึกผลการลงคะแนนเสีย งในแต่ละวาระ พร้ อมทังE เผยแพร่ รายงานดังกล่า วใน Website
ของบริ ษัท
- บริ ษัทได้ รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2560 ในระดับ 4 (อยู่ในช่วงคะแนน 90 – 99
คะแนน)
 หมวดที$ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม
คณะกรรมการได้ กําหนดแนวทางพึงปฏิบตั ิเรื องการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ดังนี E
- บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเสนอเพิมวาระการประชุมและเสนอชือผู้ทมีี คณ
ุ สมบัติเหมาะสมทีจะดํารง
ตําแหน่งกรรมการ ก่ อนทีบริ ษัทจะส่งหนังสือนัด ประชุม โดยได้ เผยแพร่ ข้อมูลผ่านระบบข่า วของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และ Website ของบริ ษัท
- ห้ ามมิให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นผู้บริ หารเพิมวาระการประชุมทีไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญ
ทีผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
- กํ าหนดรู ปแบบของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถมา
ประชุมด้ วยตนเองได้ สามารถกําหนดทิศทางในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ ตามความประสงค์ พร้ อมทังE
กําหนดให้ มีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 2 ท่านเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- กําหนดให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงสําหรับแต่ละวาระ เพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งใน
ภายหลัง
- การดําเนินการในวาระการเลือกตังกรรมการ
E
ประธานทีประชุมจะดําเนินการให้ มีการใช้ สิทธิเลือกตังกรรมการเป็
E
น
รายบุคคล
- กําหนดให้ กรรมการและผู้บริหารมีหน้ าทีต้ องรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยผ่านเลขานุการบริ ษัท เพือจะได้ นํารายงานดังกล่าวรวบรวมเป็ นระเบียบวาระแจ้ งให้ ทีประชุมคณะกรรมการ
ทราบ
 หมวดที$ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษัทสนับสนุนให้ มีการร่ วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยการให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกกลุม่ ในการสร้ างงาน สร้ างความสัมพันธ์ทดีี ในทุกระดับ และสร้ างกิจการให้ มฐี านะการเงินทีมันคง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย
ลูกจ้ าง : บริษัทมุง่ พัฒนาเสริ มสร้ างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมให้ มีบรรยากาศในการทํางานทีดี จัดให้ มีอปุ กรณ์
ความปลอดภัยทีถูกต้ องเหมาะสมกับลักษณะงานทีปฏิบตั ิ การจัดให้ มกี ารซ้ อมหนีไฟ การจัดให้ มรี ะบบการป้องกันภัย
เพือให้ พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน มีผลตอบแทนและสวัสดิการทีเหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรมทีสร้ างเสริม
ความรู้ความชํานาญของพนักงาน นอกจากนันบริ
E ษัทยังสนับสนุนให้ พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ
เพิมเติม ด้ วยการจัดตารางการฝึ กอบรมทีเป็ นเฉพาะหน่วยงานเพือสร้ างให้ พนักงานมีความเชียวชาญในหน้ าทีทีรับผิดชอบ
และการฝึ กอบรมทีสามารถเรี ยนรู้ร่วมกันทังองค์
E กร
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คู่ค้า : บริษัทมีจดุ ประสงค์ในการทําการค้ าแบบเน้ นคุณภาพของสินค้ าและการบริการ ควบคุมการจัดส่งให้ ตรงตามที
ลูกค้ ากําหนด รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อตกลง สัญญา และเงือนไขทางการค้ า อีกทังจั
E ดให้ มีหน่วยรับเรื องร้ องเรียนในด้ าน
คุณภาพสินค้ าและบริ การ มีการใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ าอยู่เป็ นระยะ มีการ
ประเมินผู้ขายเพือให้ ได้ คคู่ ้ าทีมีคณ
ุ ภาพอย่างสมําเสมอ
คู่แข่ ง : บริ ษัทใช้ ในกลยุทธ์ การแข่งขันทีสุจริ ตทางการค้ า เน้ นด้ านคุณภาพสินค้ าและบริ การ และการสนองตอบต่อ
ความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว รวมถึงราคาทีเป็ นธรรม ถือปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันด้ วยความเป็ นมืออาชีพและครรลอง
ทางธุรกิจ
เจ้ าหนี ; : บริษัทมีการปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนี Eตามเงือนไขและข้ อตกลงอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการชําระหนี Eตามเงือนไข
เวลาทีกําหนดในข้ อตกลง
การแจ้ งเบาะแส
บริษัทกําหนดเกณฑ์เกียวกับแนวทางการปฏิบตั ิในการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยหรื อผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถแจ้ งเบาะแส ใน
ประเด็นทีเกียวกับการทําผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ รายงานการเงิน ระบบการควบคุมภายใน โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใด
มีความประสงค์ในการแจ้ งเบาะแสในประเด็นดังกล่าว สามารถติดต่อผ่านทางกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้
โดยตรงตามทีอยูด่ ้ านล่างนี E
 ดร.อดุล อมตวิวฒ
ั น์
เลขที 419 ซอยหมูบ่ ้ านปั ญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-731-6586, 0-2300-2314 โทรสาร: 0-2300-2343
E-mail address: amata@hotmail.com
 นายชัยสิทธิ\ เจริญสัตย์
เลขที 35 หมู่บ้ านกรี น นิ ชชาเลย์ ซอยบรมราชชนนี 62/6 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี วัฒ นา
กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 081-612-7612, 0-2888-4208
E-mail address: chaiyasit.35@gmail.com
 นายปมุข ศิริองั กุล
เลขที 619/1 ซอยลาดพร้ าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2275 - 6299 โทรสาร: 0-2275-9033
E-mail address: pamooklaw@gmail.com
หรื อ หากท่า นผู้ถือ หุ้น ท่า นใดมีค วามประสงค์ จ ะชี แE นะเกี ยวกับ การบริ ห ารจัด การของบริ ษั ท สามารถติ ดต่อได้ โดยตรงที
Website ของบริ ษัทที www.topp.co.th หรื อผ่านทางเลขานุการบริ ษัทที E-mail address: saengjas@topp.co.th โดยเรื อง
ร้ องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุม่ บุคคลข้ างต้ นและบุคคลทีเกียวข้ องเท่านันE เพือสร้ างความมันใจให้ แก่ ผู้ร้องเรี ยน
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นโยบายเกี$ยวกับสิ$งแวดล้ อมและสังคม
บริ ษั ทมีน โยบายเกี ยวกับ ความรับ ผิด ชอบต่อสภาพแวดล้ อ มและสังคม โดยเลือกใช้ เฉพาะวัต ถุดิบ ที ไม่ก่อให้ เกิ ด
มลภาวะ การลดปริมาณขยะโดยการใช้ เครื องจักรทีสามารถนําเศษซากมา Recycle ในกระบวนการผลิตทําให้ สามารถลด
ปริ ม าณของขยะที มีผ ลกระทบต่อสิ งแวดล้ อ ม ตลอดจนมีก ระบวนการบํา บัด ของเสีย ที ถูก ต้ อ งตามกฎของกระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทังการไม่
E
ละเมิดประโยชน์ของส่วนรวมและผลการปฏิบตั ิตามนโยบายข้ างต้ น
 หมวดที$ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
การเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารของบริษัท
บริษัทได้ จดั ทํารายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล (แบบ 56-1), รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ตามเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด เพือเปิ ดเผยต่อผู้ลงทุนทัวไปทาง Website
ของหน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี E ผู้ถือหุ้นหรื อผู้สนใจลงทุนทัวไปยังสามารถดูข้อมูลเกียวกับรายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยได้ ปรับปรุงข้ อมูลทุกวันสิ Eนไตรมาส รวมทังรายงานประจํ
E
าปี สําหรับปี ทีผ่านมา และมติทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นครังE ล่าสุด ได้ ทาง Website ของบริษัทอีกเช่นกัน
รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ จดั ทํารายงานอธิบายถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทและเหตุการณ์สําคัญรอบปี ไว้ ในรายงานประจําปี
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ตามทีได้ ร่วมสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และสอบทานความมีประสิทธิผล
ในด้ านสภาพแวดล้ อมการควบคุม กระบวนการประเมินความเสียง ระบบสารสนเทศ รวมถึงการพิจารณาแต่งตังผู
E ้ สอบ
บัญชีและการกําหนดค่าสอบบัญชี ตลอดจนการรายงานข้ อมูลเป็ นไปให้ มมี าตรฐานเชือถือได้ ชัดเจน และเพียงพอต่อการ
รายงานผู้ถือหุ้น มีการจัดทํารายงานคณะกรรมการซึงครอบคลุมในเรื องสําคัญๆ ตามข้ อพึงปฏิบตั ิทีดีสําหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนทีตลาดหลักทรัพย์เสนอแนะ ควบคูก่ นั ไปกับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี
ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีการดําเนินการด้ วยความโปร่ งใสเกียวกับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ซึงผ่านความ
เห็นชอบและได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นและได้ จดั ให้ มีการเปิ ดเผยจํานวนค่าตอบแทนในรายงานประจําปี และหลักเกณฑ์การ
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการทีเป็ นผู้บริ หารทีเชือมโยงและสอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท โดยในปี 2560
และ 2559 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 2.22 ล้ านบาท และ 2.20 ล้ านบาท ตามลําดับ
ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีผ้ ทู ทํี าหน้ าทีเป็ น “ผู้ลงทุนสัมพันธ์(Investor Relation)”โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ดแู ล
รับผิดชอบ และได้ สนับสนุนให้ ผ้ ูทีทําหน้ าทีนี Eมีความรู้ด้านพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือให้ สามารถคอยกํากับการดําเนินงานของ
บริ ษั ทให้ ปฏิ บัติ ตามข้ อกํ าหนดอย่างครบถ้ วน โดยได้ ผ่านการฝึ กอบรมในหลักสูตร “Fundamental Practice for Corporate
Secretary (FPCS)” และหลักสูตร “พื Eนฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องกับบริ ษัทจดทะเบียน” ทีจัดขึ Eนโดยสมาคมบริ ษัท
จดทะเบียนไทย (LISTED COMPANIES ASSOCIATION) เพือให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับหน้ าทีทีต้ องปฏิบตั ิ ตลอดจน
การติดตามข้ อมูลข่าวสารให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ รวมถึงเป็ นศูนย์ติดต่อกรณีมีข่าวเกียวกับบริ ษัท (Contact Person) เพือประโยชน์
ในการประสานงานและชี แE จงต่อสาธารณชน ผู้ถื อหุ้นหรื อผู้สนใจลงทุนทัวไป สามารถติดต่อได้ ทีหมายเลข 0-2678-1051-5
หมายเลขภายใน 511 หรือที E-mail address: saengjas@topp.co.th
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 หมวดที$ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนักถึงการถ่ว งดุลของกรรมการทีไม่เป็ นผู้บ ริ ห าร ซึงคณะกรรมการบริ ษั ทมีส มาชิ ก รวม
ทังหมด
E
9 ท่านประกอบด้ วย
- กรรมการทีเป็ นผู้บริหาร
1 ท่าน
- กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร 5 ท่าน (ในจํานวนนี Eเป็ นกรรมการทีมีอํานาจ 3 ท่าน)
- กรรมการอิสระ
3 ท่าน
กรรมการอิสระ 3 ท่านประกอบด้ วย
1. ดร. อดุล
อมตวิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยสิทธิ\ เจริ ญสัตย์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายปมุข ศิริองั กุล
กรรมการตรวจสอบ
โดยบริ ษั ท ได้ กํ า หนดวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง การเป็ นกรรมการบริ ษั ท วาระละ 3 ปี ทั งE นี เE พื อให้ สอดคล้ องตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบซึงเป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้ าทีคอย
กํากับดูแลและตรวจสอบการทํางานของกรรมการผู้จดั การ ซึงมีบทบาทหน้ าทีของแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจน
บทบาท หน้ าที$ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ ทําหน้ าทีในการพิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื องทีสําคัญเกียวกับการดําเนิ นงานของบริ ษัท เช่ น
วิสยั ทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทังกํ
E ากับ ควบคุม ดูแลให้
ฝ่ ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลโดยมีกิจกรรมในด้ านต่างๆ
ดังต่อไปนี E
- นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท อย่างเป็ นลายลัก ษณ์ อักษร และ/หรื อมีการทบทวนเมือสถานการณ์
เปลียนแปลง
- จรรยาบรรณธุรกิจ(Code of Conduct) ซึงบริษัทถือว่าจรรรยาบรรณธุรกิจเป็ นคุณสมบัติทีสําคัญในการประกอบ
กิจการทีแสดงถึงความซือสัตย์ สจุ ริ ต และสร้ างความน่าเชือถือ ทังแก่
E ลกู ค้ า และเจ้ าหนี E รวมถึงผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทยึดมันในจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ ดังนี E
 ผลิตสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพ ราคายุติธรรม และให้ บริการทีดีเพือสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า
 มุ่งสร้ างชือเสียง ในด้ านการเป็ นผู้เชียวชาญด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์และงานพิมพ์ ด้ วยนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
 กรรมการและผู้บริ หาร ต้ องดําเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส
 พัฒนาบุคลากร ให้ ตระหนักในความรับผิดชอบทังต่
E อตนเองและผู้อนื ตลอดจนการกระทําตนเป็ น
พลเมืองดี ไม่ประพฤติผิดกฎหมาย
 รักษาสิงแวดล้ อมโดยดําเนินธุรกิจทีไม่ก่อให้ เกิดมลภาวะต่อสิงแวดล้ อม
- การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการบัญชีกบั กิจการและบุคคลทีอาจเกิดความขัดแย้ ง หรื อบุคคลทีเกียวข้ องกับบริ ษัท โดย
การถือหุ้นและการมีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรือ กรรมการร่วมกัน ผลของรายการดังกล่าวได้ แสดงไว้ ในงบการเงินเรื องรายการทีเกียว
โยงกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ ว

45 | P a g e รายงานประจําปี 2560 บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
- ระบบการควบคุมภายในและได้ จดั ให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพือทําหน้ าทีในการสอบทานและตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานโดยมีแนวทางการปฏิบตั ิงานทีชัดเจนและวัดผลได้ ซึงได้ มีการปรับปรุ งให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
อยู่เสมอ จัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ อํานาจอนุมตั ิในแต่ละระดับทีเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมถึงการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน เพือให้ มนใจว่
ั ามีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ ซึงมีการกําหนด
เป็ นแผนงานประจําปี ตามลําดับความสําคัญโดยพิจารณาจากประเด็นทีเป็ นความเสียงหรื อเหตุการณ์ ทีอาจเกิดขึ Eนและ
ส่งผลกระทบแก่บริ ษัทการนําเสนอและการรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมําเสมอต่อเนือง
นอกจากนี Eบริ ษัทยังได้ นําข้ อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมการตรวจสอบและข้ อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี มาพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีรายละเอียดในหัวข้ อ การควบคุมภายใน
- การบริ ห ารความเสียงโดยการปรึ กษาหารื อกับผู้ทีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ในธุรกิจประเภท
เดียวกันกับบริ ษัท เพือกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงาน เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
บริษัทและผู้มีสว่ นได้ เสีย
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาสอย่างน้ อย ไตรมาสละ 1 ครังE หรื อมากกว่าใน
กรณีมีเหตุจําเป็ นสําคัญ ซึงในการประชุมแต่ละครังE ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการ
จัดเก็ บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ สําหรับให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องตรวจสอบได้ โดยในปี 2560 มีการ
ประชุมคณะกรรมการรวมทังสิ
E Eน 4 ครังE และมีจํานวนกรรมการทีเข้ าร่วมประชุม ดังรายละเอียดทีแสดงไว้ ในหน้ าที 8 หัวข้ อ
โครงสร้ างการจัดการ โดยเลขานุการบริษัทได้ ทําหน้ าทีเลขานุการทีประชุม ได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดงั นี E
 กําหนดตารางวันประชุมประจําปี ล่วงหน้ า เพือให้ กรรรมการทราบและเตรี ยมตัวล่วงหน้ า โดยไม่ติดภารกิจอืน
 จัดทําจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
 กําหนดให้ มีวาระประจําทีเป็ นมาตรฐาน สําหรับการติดตามความคืบหน้ าของผลดําเนินงานเพือให้ กรรมการ
สามารถควบคุม และดูแลการปฏิ บัติ งานของฝ่ ายจัด การได้ ต่อเนืองและวาระสําหรั บ การติด ตามผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
E Eกรณีมีความคืบหน้ าและประเด็นสําคัญ ประธานทีประชุมจะ
เปิ ดโอกาสให้ กรรมการทุกท่านได้ หารือกันอย่างอิสระและทัวกัน
 จัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เพือพิจารณาแต่ละวาระให้ กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 วัน
 กรณี มีประเด็นทีต้ องพิจารณาเป็ นการเฉพาะ ทีประชุมได้ เชิญ ผู้บริ หารทีดูแลรับผิดชอบในประเด็นทีหารื อ
เพือให้ ข้อมูลรายละเอียดเพิมเติมในฐานะทีเกียวข้ องกับปั ญหาโดยตรง
 กําหนดให้ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าทีทีต้ องแจ้ งข้ อมูลรายละเอียดทีจําเป็ นเพิมเติมเพือให้ กรรมการเข้ าถึงข้ อมูล
ใหม่ๆ กรณีมีขา่ วสาร ข้ อบังคับ ตลอดจนประกาศต่างๆของหน่วยงานทีกํากับดูแล
 ภายหลังการประชุม เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าทีในการบันทึกรายงานการประชุมและส่งให้ ประธานทีประชุม
ลงนาม ภายใน 7 วันนับจากวันประชุม
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ปั จจุบนั บริษัทยังไม่มีข้อกําหนดเรื องการจํากัดจํานวนบริษัททีกรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอืน แต่ทงนี
ั E Eไม่มีสมาชิกของคณะกรรมการบริ ษัทท่านใดดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืนเกิ นกว่า
5 บริษัท และเนืองจากคณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทีมีความรู้ความชํานาญในแต่ละด้ านแตกต่างกันซึงล้ วนเป็ น
ประโยชน์แก่การบริหารจัดการและดูแลให้ บริ ษัทยังยืน มันคง ท่ามกลางวิกฤตการณ์ตา่ งๆทีมีผลกระทบทังทางตรงและ
E
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ทางอ้ อม หากแต่มีผลการดําเนินงานทีดี และเป็ นทีน่าพอใจมาโดยตลอด ซึงกรรมการแต่ละท่านได้ ให้ ความสําคัญในหน้ าที
ความรับผิดชอบในการเข้ าร่วมประชุม เพือพิจารณาผลการดําเนินงานรายไตรมาส และได้ ให้ ความสนใจในทุกประเด็น
สําคัญ อาทิ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ผลการดําเนินงานโดยได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบในรูปแบบทีเป็ นมาตรฐานของบริษัท
ซึงมีรายละเอียดมากกว่าแบบของผู้สอบบัญชี โดยการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานในไตรมาสปั จจุบนั กับไตรมาสทีแล้ ว
และไตรมาสเดียวกันของปี นี Eกับปี ทีแล้ ว รวมทังผลการดํ
E
าเนินงานจริ งเปรียบเทียบกับงบประมาณทีคาดไว้ โดยได้ ให้ ความ
สนใจและซักถามถึงสาเหตุทีสําคัญของการเปลียนแปลงดังกล่าว นอกจากนี Eคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทยังได้ มีการ
พิจารณากลันกรองร่ วมกับผู้บริ หารระดับสูงและผู้สอบบัญชีของบริ ษัทอย่างสมําเสมอ
จํานวนบริษัทที$กรรมการไปดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื$น
ตําแหน่ ง

จํานวนบริ ษทั จดทะเบียนที$
ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

3
1
-

รายชื$อกรรมการบริ ษัท
1. นายพิพฒ
ั
2. นายสุธี
3. นายชวลิต
4. ร.ต.อ.สุเมธ
5. นายบุญชู
6. นพ.สวัสดิ\
7. ดร.อดุล
8. นายชัยสิทธิ\
9. นายปมุข

พะเนียงเวทย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
โพธิกําจร
อมตวิวฒ
ั น์
เจริ ญสัตย์
ศิริองั กุล

ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทได้ ชี Eแจงรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ โดยมีวงเงินทีจ่ายจริงภายในกรอบทีได้ รับอนุมตั ิ
จากทีประชุมผู้ถื อหุ้น ซึงคณะกรรมการได้ พิจารณาวงเงินทีเสนอขออนุมัติ ต่อทีประชุมผู้ถื อหุ้น จากข้ อมูลตามผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทและข้ อมูลค่าตอบแทนของบริ ษัทในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน เพือหลีกเลียงการจ่ายทีเกินสมควร
แต่เพียงพอทีจะจูงใจและรักษาไว้ ซงกรรมการที
ึ
มีคณ
ุ ภาพตามต้ องการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการผู้ จัด การ นอกจากพิ จ ารณาตามผลงานรวมโดยดู จ ากผลการดํ า เนิ น งานในปี ที ผ่ า นมา
คณะกรรมการได้ พิจ ารณาโดยคํา นึงถึง ภาระหน้ า ที และความรั บ ผิด ชอบ (Accountability and Responsibility) และ
ประโยชน์ทีจะได้ รับจากกรรมการในฐานะกรรมการผู้จดั การ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนากรรมการและผู้บริ หารในการทีจะดูแลเรื องระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริ ษัท ตลอดจนบทบาท อํานาจหน้ าทีในฐานะกรรมการบริษัท ปัจจุบนั สมาชิกจํานวน 9 ท่านในคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย โดยประธานกรรมการได้ ผ่านหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ซึงคณะกรรมการกําลังพิจารณาให้
กรรมการทุกท่านได้ เข้ าอบรมในหลักสูตร DCP ด้ วยเช่นกัน ในส่วนเลขานุการบริ ษัท คณะกรรมการยังได้ สนับสนุนให้ เข้ า
ฝึ กอบรม ในหัวข้ อทีเกียวข้ องเพือติดตามความคืบหน้ าและให้ มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง นอกจากนี E
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ ชีปE ระเด็นความเสียงนําเสนอแก่คณะกรรมการบริ ษัทเพือให้ มีการจัดทําแผนการสืบทอดงาน
หรื อแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าทีแทน กรณี กรรมการผู้จัดการหรื อผู้บริ หารระดับสูงไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ตลอดจน
กํากับดูแลให้ คณะเจ้ าหน้ าทีบริ หารมีการกําหนดรู ปแบบและเนื Eอหาการดําเนินงานภายในของบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณะกรรมการทังE หมด 3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึงคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้ าทีและความรับผิดชอบ สรุปได้
ดังนี E
2.1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มีกรรมการมีจํานวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี E
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายพิพฒ
ั
นายสุธี
ร.ต.อ. สุเมธ
นายชวลิต
นายบุญชู
นพ.สวัสดิ\
ดร.อดุล
นายชัยสิทธิ\
นายปมุข

พะเนียงเวทย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
โพธิกําจร
อมตวิวฒ
ั น์
เจริญสัตย์
ศิริองั กุล

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที$ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบกิจการทังหลายของบริ
E
ษัท และมีอํานาจหน้ าทีดําเนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท และตามมติของทีประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น และมีอํานาจกระทําการใดๆ ตามที
ระบุไว้ ในหนังสือบริ คณห์ สนธิ นอกจากนี ยE งั มีห น้ าทีกํ าหนดนโยบายและทิศทางการดํา เนินงานของบริ ษัท และกํ ากับ
ควบคุมดูแล ให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นตามนโยบายทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปดังนี E
1. ดูแลและจัดการให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
รวมทังมติ
E ของทีประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้ ความเห็นชอบด้ านวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
3. ให้ ข้อเสนอแนะด้ านนโยบายการบริ หารจัดการ แผนธุรกิจ งบประมาณ กลยุทธ์ และเป้าหมายการปฏิบตั ิงานทีเสนอ
โดยฝ่ ายจัดการ
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และความคืบหน้ าของงานแต่ละโครงการ
5. พิจารณางบการเงินประจําไตรมาส และประจําปี และดูแลให้ มีการจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามหลักการบัญชีที
รับรองทัวไป
6. ดูแลกํากับให้ มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล และการบริหารความเสียงทีเหมาะสม ตลอดจนการ
ตรวจสอบ ทังจากผู
E
้ ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ ทําหน้ าทีอย่างมีประสิทธิผล
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7. ดูแลให้ มีผ้ ทู ําหน้ าทีในการสือสารในเรื องต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้สนใจลงทุนทัวไป รวมทังการประสานงาน
E
กับหน่วยงานทีกํากับดูแล
จํานวนครัง; ของการประชุมคณะกรรมการ
สัดส่วนหุ้นของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 9 ท่านทีเป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น ซึงแต่ งตังE โดยที
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี E

ลําดับที

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชือ – สกุล

นายพิพฒ
ั
นายสุธี
นายชวลิต
ร.ต.อ.สุเมธ
นายบุญชู
นพ.สวัสดิ\
ดร.อดุล
นายชัยสิทธิ\
นายปมุข

พะเนียงเวทย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
โพธิกําจร
อมตวิวฒ
ั น์
เจริ ญสัตย์
ศิริองั กุล

จํานวนครังE ทีเข้ าร่วมประชุม/
การประชุมทังหมด
E
กรรมการบริษัท
กรรมการ
ตรวจสอบ
4/4
4/4
2/4
4/4
3/4
3/4
3/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4

จํานวนหุ้น

110,868
720,235
830,183
875,763
177,711
33,000
-

% ของ
จํานวน
หุ้น
1.85
12.00
13.84
14.59
2.96
0.55
-

หมายเหตุ : จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทีเกียวข้ องกันตามมาตรา 258 ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. ดร.อดุล
อมตวิวฒ
ั น์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยสิทธิ\
เจริ ญสัตย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายปมุข
ศิริองั กุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที$ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี E
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็ นชอบในการพิจารณาแต่ง ตังE โยกย้ าย เลิก จ้ าง หัวหน้ า หน่ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ว ยงานอืนใดที
รับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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4. พิจ ารณา คัด เลือก เสนอแต่งตังE บุค คลซึงมี ค วามเป็ น อิสระเพื อทําหน้ า ที เป็ น ผู้สอบบัญ ชีของบริ ษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมทังเข้
E าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังE
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ทังE นี E เพื อให้ มันใจว่ารายการดังกล่า วสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ สูงสุด
ต่อบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึงรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี E
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ จากการปฏิ บัติ ห น้ า ที ตามกฎบัต ร
(Charter)
(ซ) รายการทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. รายงานต่อ คณะกรรมการของบริ ษั ท เพื อดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาที คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีทคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื
ี
อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา ดังต่อไปนี E
(1) รายการทีเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสงผิ
ิ ดปกติ หรื อมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื น กฎหมายว่าด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ข้ อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ หรื อ
กฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
8. ปฏิบตั ิงานอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2.3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. ดร.อดุล
อมตวิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชัยสิทธิ\ เจริญสัตย์
กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายบุญชู ลิมอติบลู ย์
กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ทังนี
E Eให้ สอดคล้ องกับการดํารงตําแหน่งการเป็ นกรรมการของบริ ษัท
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที$ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ทีได้ รับ
การแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
E
ษัท)
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ (ทีได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
E
ษัท) เพือทดแทนในกรณีทีครบวาระ ลาออก หรื อกรณีอืนๆ
เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทนําเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตังแล้
E วแต่
กรณีตามข้ อบังคับของบริษัท
3. พิจารณาสรรหาผู้บริ หารในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการในกรณี ทีครบวาระ ลาออก หรื อกรณี อืนๆ และนํ าเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาแต่งตังE
4. เสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดค่าเบี Eยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบําเหน็จ รวมทังผลประโยชน์
E
อนใด
ื
ทีมีลกั ษณะเป็ นเงินค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ(ทีได้ รับการแต่งตังจาก
E
คณะกรรมการบริ ษั ท )ให้ ทีประชุม ผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษั ท พิจารณาอนุมัติแล้ วแต่กรณี ต ามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท
5. ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
3. การสรรหาและแต่ งตัง; กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
E
จารณา เมือวันที 11 สิงหาคม 2552 เพือเข้ ามาช่วยในการ
ดําเนินการเพือสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้ าทีในการสรรหาบุคคล เพือทดแทนตําแหน่งกรรมการและ
กรรมการผู้จดั การในกรณีทีครบวาระลาออก หรื อกรณีอืนๆ ทังนี
E Eเพือให้ สอดคล้ องกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็ นไปตามข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท
คุณสมบัติ
1. กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา โดยจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรือไม่ก็ได้ และต้ องมีคณ
ุ สมบัติตาม มาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
2. กรณีเป็ นกรรมการอิสระ ต้ องมีคุณสมบัติเกียวกับความเป็ นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรรมการต้ องเป็ นบุคคลทีมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชียวชาญ มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลา
เพียงพอทีจะอุทิศความรู้ ประสบการณ์ให้ กบั บริษัท
วิธีการสรรหา
1. ในการสรรหากรรมการให้ พิจารณาจากทังผู
E ้ ถือหุ้น บุคคลภายนอก หรื อบุคคลตามทีผู้ถือหุ้นเสนอ โดยยึดถือตาม
หลักคุณสมบัติตามข้ อ 1
2. การเลือกตังกรรมการบริ
E
ษัทให้ กระทําโดยทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ ยดึ ตามข้ อบังคับของบริษัทหมวดที 3 ทุกประการ
ข้ อบังคับบริษัท เกียวกับการแต่งตังคณะกรรมการ
E
ระบุให้ สิทธิ ในการแต่งตังกรรมการทั
E
งผู
E ้ ถือหุ้นรายใหญ่และราย
ย่อยมีความเท่าเทียมกัน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี E
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1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตามข้
ัE
อ 1 เลือกตังบุ
E คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
E นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีพึงจะมีหรื อ
พึงจะเลือกตังในครั
E
งE นันE ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลํ
E าดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที
จะมี หรือพึงจะเลือกตังในครั
E
งE นันE ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียง
4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทถือหุ้นบริ ษัทร่วม ประมาณร้ อยละ 25 ซึงไม่ได้ มีอํานาจในการควบคุมบริ หารบริษัทร่วมดังกล่าว
5. การดูแลเรื$องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการมีการดูแลเพือป้องกันผู้บริ หารรวมทังบุ
E คคลทีเกียวโยงนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตน และกําชับ
ไม่ให้ ผ้ บู ริ หารอาศัยข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ทียังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง
E ชี Eแจงแก่กรรมการรวมทังผู
E ้ บริหารเกียวกับ
ได้ ล่วงรู้ มาโดยตําแหน่งหรือฐานะ ซึงถือเป็ นจริยธรรมธุรกิจประการสําคัญ อีกทังได้
หน้ าทีทีต้ องรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ได้ แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในรอบปี บญ
ั ชี 2560 มีจํานวนเงินรวม 970,000 บาท
- สํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบ
บัญชีสงั กัด ในรอบปี บญ
ั ชี 2560 มีจํานวนเงินรวม 0 บาท
2. ค่าบริการอืนๆ (Non-audit fee)
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนของการบริ การตามแบบ ต.ส.310 สําหรับกิจการทีได้ รับการส่งเสริ มจากสํานักงานส่งเสริ มการ
ลงทุน ในรอบปี บญ
ั ชี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 150,000 บาท
7. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที$ดีในเรื$องอื$นๆ
- ไม่มี –
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การควบค ุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
บริ ษัทได้ ให้ ค วามสําคัญ ในแนวทางทีจะสร้ า งมาตรฐานการปฏิ บัติงานในองค์ กรให้ เป็ น ที ยอมรับและเชือถื อต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ และสถาบันการเงินต่างๆ มีกระบวนการควบคุมภายในทีจะทําให้ ระบบการทํางานมี
ความถูกต้ อง รวดเร็ ว โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้ องกับนโยบายของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่งประเทศไทยทีจะส่งเสริ มให้
บริ ษั ท จดทะเบี ย นเสริ ม สร้ างระบบการบริ ห าร และกํ า กั บ องค์ กรที ดี (Good Corporate Governance) โดยบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตังE
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึงมีสมาชิกรวม 3 ท่าน ประกอบด้ วยประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบ จํานวน 2 ท่าน มีวาระตามวาระการเป็ นกรรมการบริ ษัท วาระละ 3 ปี เป็ นผู้มีหน้ าทีสําคัญในการดูแล
รายงานทางการเงินให้ ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน เพียงพอ และเชือถือได้ ตลอดจนดูแลให้ การดําเนินงานของบริษัทมีระบบการ
ควบคุม ภายในทีเหมาะสมและมี ประสิทธิ ภาพ ปฏิบัติ ตามข้ อกํ าหนดและกฎหมาย ไม่ให้ เกิด ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) และได้ จัดตังE หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึงขึนE ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบมาตังแต่
E ปี 2543 จนถึ ง
ปั จจุบนั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่ วมกันกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัท เพือพิจารณาและประเมินนโยบายการควบคุมและตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานที
ได้ กําหนดขึ Eนล่วงหน้ าเป็ นประจําทุกปี นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
แผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี ซึงได้ กําหนดขึ Eนโดยการประเมินประสิทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางของCOSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพือพิจารณาเลือกหัวข้ อที
จะนํามาวางแผนงานการตรวจสอบประจําปี โดยจะหมุนเวียนไปทุกหน่วยงานในองค์กร ไม่ได้ เฉพาะเจาะจง รวมทังการจั
E
ดทํา
รายงานผลการตรวจสอบภายในเพือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยสาระสํา คัญ ต่า งๆ เช่น วัต ถุประสงค์
ขอบเขต ผลการประเมิน ความเพีย งพอและคุณ ภาพของระบบการควบคุม ภายใน โดยพิ จารณาการแบ่งแยกหน้ าที ระหว่าง
หน่วยงานเพือให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ การตรวจสอบระบบการปฏิบตั ิงานเพือให้ มนใจว่
ั าพนักงานผู้ปฏิบตั ิมีความเข้ าใจใน
ระบบงานอย่า งถูกต้ อ ง รวมทังE การให้ ข้อ เสนอแนะในข้ อบกพร่ อ งที เป็ น สาระสําคัญ เพื อให้ เกิ ด การปรับ ปรุ งแก้ ไข ตลอดจน
กํ า หนดให้ มี ก ารตรวจติ ด ตามเพื อประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ต ามแนวทางแก้ ไขปรับ ปรุ ง เพื อให้ ก ารปฏิ บัติ ง านของพนัก งานมี
ประสิทธิภาพและเป็ นไปตามนโยบายบริษัทกําหนด อันจะเกิดประโยชน์สงู สุดทังแก่
E บริษัทและผู้มีสว่ นได้ เสีย
1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี$ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นประจําทุกไตรมาส รวมทังสิ
E Eน 4 ครังE
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึงได้ ทําการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบ ริ ษั ท ต าม ห ลั ก ก ารค วบ คุ ม ภายใน ของCOSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commission)ซึงประกอบด้ วยองค์ ประกอบ 5 ประการ ได้ แก่สภาพแวดล้ อมการควบคุม, การประเมินความเสียง,กิจกรรมการ
ควบคุม, ข้ อมูลสารสนเทศและการสือสารและการติดตามและประเมินผล โดยมีสาระสําคัญต่างๆในแต่ละหัวข้ อ ดังนี E
(1) สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment) บริษัทมีการพิจารณาเรืองดังต่อไปนี E
- การสือสารให้ พนักงานทราบถึงภารกิจในการสร้ างความซือสัตย์และจรรยาบรรณ โดยบริษัทได้ มกี ารจัดทํา ข้ อกําหนด
เกียวกับจริ ยธรรม(Code of conduce)สําหรับฝ่ ายบริ หารและพนักงาน รวมทังการจั
E
ดทํานโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริ ษัท ครอบคลุมถึงข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ อันทําให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร มีบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น เพือสือสารให้ พนักงานรับทราบ
- โครงสร้ างองค์กร อํานาจการจัดการ และความรับผิดชอบทีเหมาะสม บริษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีในส่วนงานทีสําคัญ
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ซึงทําให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทังมี
E ฝ่ายงานตรวจสอบภายในทีขึ Eนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบมี
สายการรายงานทีชัดเจน และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
- ภารกิจในการสร้ างและรักษาพนักงานทีมีความสามารถให้ อยูก่ บั องค์กร บริ ษัทมีนโยบายทีจะพัฒนาและรักษา
พนักงานและผู้บริ หารทีมีคณ
ุ ภาพไว้ โดยสนับสนุนให้ มีการจัดฝึ กอบรมทังภายในและภายนอก
E
ให้ กบั พนักงาน
เพือพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถให้ เพิมพูนขึ Eน
- สนับสนุนให้ พนักงานมีความรับผิดชอบ บริษัทดําเนินการคัดเลือกบุคลากรทีเหมาะสมมาร่วมงาน โดยมีการสอบ
สัมภาษณ์ และทําแบบทดสอบ ซึงกําหนดระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ ประสบการณ์ทจํี าเป็ นสําหรับแต่ละ
ตําแหน่งงาน ชี Eแจงให้ ผ้ รู ับผิดชอบในตําแหน่งหน้ าทีนันๆ
E ได้ ทราบและเข้ าใจถึงหน้ าทีความรับผิดชอบ รวมทังมี
E การ
ประเมินผลและกําหนดผลตอบแทนให้ เหมาะสมกับผลการปฏิบตั ิงาน จัดอบรมความรู้และทักษะทีจําเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิงานให้ กบั พนักงาน
(2) การประเมินความเสียง (Risk Assessment) บริษัทมีการพิจารณาเรืองดังต่อไปนี E
บริ ษัท ได้ มีการประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของความเสียงทีเกิดทังจากภายในและภายนอก
E
ซึงได้ ร่วมกันกําหนด
กลยุทธ์ การดํา เนิน งานจากทุก ฝ่ าย โดยบุคลากร ผู้บริ หาร และคณะกรรมการบริ ษั ททุก เดื อน เพื อให้ สามารถบ่ง ชี E
เหตุการณ์ทีอาจเกิดขึ Eนและมีผลกระทบต่อองค์กร เพือให้ สามารถจัดการความเสียงให้ อยูใ่ นระดับทีบริษัทยอมรับได้
(3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities) บริษัทมีการพิจารณาเรืองดังต่อไปนี E
- การจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน บริ ษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานในประเด็นเกียวกับ
ธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื Eอ และการบริหารงานทัวไปเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที อํานาจ
อนุมตั ิของฝ่ ายบริหารแต่ละระดับชันไว้
E รวมทังมี
E การทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านให้ เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบนั
- การแบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษัทมิให้ บคุ คลใดบุคคลหนึงมีหน้ าทีรับผิดชอบ
มากกว่าหนึงลักษณะงานทีเป็ นหน้ าทีอนุมตั ิ, หน้ าทีบันทึกรายการบัญชี, ข้ อมูลสารสนเทศ และหน้ าทีในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สนิ ออกจากกัน เพือเป็ นการตรวจสอบซึงกันและกัน รวมทังมี
E การทบทวนการแบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบ
ดังกล่าว
- การควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ บริ ษัทกําหนดมาตรการในการเข้ าถึงการใช้ สารสนเทศในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การกําหนดสิทธิการใช้ และเปลียนแปลงการแก้ ไขข้ อมูล การกําหนดเขตหวงห้ าม การกําหนดชันE
ความลับของเอกสาร และการกําหนดอํานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริหารแต่ละระดับชันไว้
E โดยจะต้ องได้ รับอนุญาตจาก
เจ้ าของระบบงาน และให้ ผ้ บู งั คับบัญชาโดยตรงเป็ นผู้ขอสิทธิในการใช้ รวมทังมี
E การทบทวนมาตรการดังกล่าว
(4) ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information & Communication)
บริษัทมีข้อมูลทีสําคัญอย่างเพียงพอ สําหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารการประชุมที
ระบุข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอ บริษัทดําเนินการส่งให้ คณะกรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
ซึงภายหลังจากประชุมเสร็ จจะจัดทํา รายงานการประชุม คณะกรรมการ ซึงมีรายละเอีย ดตามควรทีทํา ให้ สามารถ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิ บัติ หน้ าทีของกรรมการโดยมีการบันทึก ข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็ นหรื อ
ข้ อสังเกตของกรรมการในเรื องทีพิจารณา ตลอดจนมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตา่ งๆไว้ เป็ นหมวดหมู่
(5).ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษั ท จัด ให้ มีก ารติด ตามและประเมิน ผลในทุก หน่ว ยงาน โดยให้ มี ก ารนํา เสนอผลการปฏิ บัติเปรี ย บเที ย บกับ
เป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน รวมทังฝ่
E ายตรวจสอบภายในทีได้ กําหนดเป็ นนโยบายในการเข้ าตรวจติดตามภายหลังการ
เข้ าตรวจสอบตามแผนงานประจํ าปี ตลอดจนในส่วนของคณะกรรมการบริ ษั ท ทีมีก ารติ ดตามและประเมินผลการ
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ดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นประจําทุกเดือนเพือเปรี ยบเทียบกับงบประมาณ โดยคณะกรรมการได้ ซกั ถามถึงสาเหตุและ
ปั จจัยทีให้ เป็ นไปตามและไม่เป็ นไปตามประมาณการหรื อเป้าหมายทีกําหนด ทังด้
E านรายรับและค่าใช้ จ่าย ทังนี
E Eเพือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความระมัดระวังในการบริ หาร ตลอดจนการให้ ข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ทีจะ
ทําให้ บริ ษัท สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้
E ได้ อย่างประหยัดและสมเหตุสมผล
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
3. ข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังE ที 1/2556 เมือวันที 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับ
การแต่งตังนายสมยศ
E
ฤดีสขุ สกุล เป็ นผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะทางอาชีพ และประสบการณ์
ทีเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ในวันทีประชุมครังE เดียวกันนันE คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาอนุมตั ิ กฎบัตร ฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยให้ มีผล
บังคับใช้ ตงแต่
ั E วนั ที 1 มีนาคม 2556 เป็ นต้ นไป โดยมีสาระสําคัญ เพือกําหนดคํานิยาม วัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน ความ
เป็ นอิสระ สิทธิ ความรับผิดชอบจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ความรับผิดชอบ คุณ สมบัติและการแต่งตังE ผู้จัดการฝ่ าย
ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริ หาร ความสัมพันธ์ กบั
ผู้สอบบัญชีและองค์กรกํากับดูแลอืน ภาระหน้ าที การวางแผนการตรวจสอบและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ รวมถึงการรายงานของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทังนี
E Eในหัวข้ อความสัมพันธ์ กับคณะกรรมการตรวจสอบกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน ระบุว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับผิดชอบในการให้ ค วามเห็นเกี ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การแต่งตังE โยกย้ าย กํ าหนดค่าตอบแทนและ
พิจารณาความดีความชอบประจําปี ของผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยอาจได้ รับข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารเพือประกอบการ
พิจารณาร่วมกับฝ่ ายบริหาร

55 | P a g e รายงานประจําปี 2560 บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. นโยบายภาพรวม
บริษัทมีนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือให้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิงแวดล้ อม
และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย(Stakeholders) โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมหลักการ 8 ข้ อ ซึงเป็ นไปตามแนวทางทีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจัดทําขึ Eน คือ
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม บริ ษัทมีนโยบายอันยังยืนคือ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระบียบข้ อบังคับทังE
มวลทีใช้ กบั ธุรกิจการค้ าต่างๆ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม โดยทําการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพสูงซึงตรงกับหรื อเหนือกว่า
ความต้ องการของลูกค้ าภายใต้ สภาพการณ์ทสมเหตุ
ี
สมผล ซึงพร้ อมทีจะให้ บริการทีเชือถือได้ ภายใต้ มาตรฐานของการ
ปฏิบตั ิงานทีมีประสิทธิภาพและกริยาทีสุภาพอ่อนโยน
(2) การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน บริษัทมีนโยบายคือ พนักงานพึงงดเว้ นการให้ ของขวัญ การเลี Eยงรับรอง เงิน สิงของ
หรื อผลประโยชน์อนใดอย่
ื
างไม่ถกู ต้ องเหมาะสมหรื อเกินกว่าปกติวิสยั แก่บคุ คลทีเกียวข้ อง เพือการติดต่อธุรกิจให้ กบั บริษัท
พนักงานจะต้ องไม่รับหรื อให้ สนิ บนใดๆ ทังทางตรงและทางอ้
E
อมรวมทังผลประโยชน์
E
ตา่ งๆ ทางการเงินและทางธุรกิจอันมิชอบ
จะต้ องไม่รับหรือเสนอของกํานัลใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นสิงของ หรือเงินทีจัดอยูใ่ นข่ายการรับสินบน การให้ ก้ ยู มื การเลี Eยงรับรอง และ
การให้ บริการต่าง ๆ ทังทางตรงและทางอ้
E
อม การเสนอสินบนใดๆ จะต้ องได้ รับการปฏิเสธและให้ รายงานต่อฝ่ ายบริหาร และ
จะต้ องไม่เรียกร้ องสินบน หรือผลประโยชน์สว่ นตัวจากคูค่ ้ า โดยบริษัทและพนักงานทุกท่านจะต้ องรักษาความยุติธรรมในการ
เปรี ยบเทียบ และประเมินราคา คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความน่าเชือถือ ตลอดจนการบริการในการคัดเลือกผู้ขายสินค้ าและ
ผู้ให้ บริ การ โดยไม่ให้ สินบนของขวัญและการเลี Eยงรับรองต่างๆ เป็ นปัจจัยทีทําให้ เกิดการเบียงเบนการตัดสินใจ และพนักงานจะ
ไม่ใช้ ตาํ แหน่งหน้ าทีเพือหาผลประโยชน์สว่ นตัว หรือญาติพน้ี อง บุคคลในครอบครัวของพนักงานอย่างเด็ดขาด รวมทังในโอกาส
E
ตามประเพณีนิยมซึงมีธรรมเนียมการให้ ของขวัญ หากพนักงานได้ รับของขวัญทีมีมลู ค่าเกินปกติวสิ ยั จากบุคคลทีเกียวข้ องใน
การติดต่อธุรกิจกับบริษัท ให้ พนักงานผู้นนรายงานเรื
ัE
องดังกล่าวต่อผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชันE
เนืองจากปัจจุบนั การทําธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนันเป็
E นสิงสําคัญ ในปี 2560 บริ ษัทจึงได้ ประกาศเจตนารมย์เป็ นแนว
ร่วมปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เมือวันที 1 ธันวาคม 2560 ภายหลังจากนี E
บริษัทจะดําเนินการปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริ ตอย่างต่อเนือง เพือให้ สามารถผ่านกระบวนการรับรองได้ นบั ตังแต่
E วนั ทีประธาน
กรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิได้ ลงนามรับทราบ นอกจากนี Eบริษัทยังคงยึดถือปฏิบตั ิตามแนวทางการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน
ทีเคยทํามาโดยตลอด โดยใช้ วิธีการเปิ ดช่องทางการแจ้ งเบาะแสทุจริ ตทางหน้ าเว็ปไซต์บริ ษัท รวมทังดํ
E าเนินการส่งหนังสือแจ้ ง
ขอความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามแนวทางการต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน ไปยังผู้จําหน่ายวัตถุดิบและสินค้ าของบริ ษัท
เพือให้ ลงนามรับทราบในหนังสือดังกล่าว และส่งกลับคืนมายังบริษัทเก็บไว้ เป็ นหลักฐานอย่างต่อเนืองเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ
1 ครังE
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน บริ ษัทเคารพในสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาท้ องถินของ
ภูมิภาคและประเทศทีเกียวข้ องกับการติดต่อธุรกิจของบริษัท เพือดําเนินธุรกิจให้ มีความสอดคล้ องกับสภาพสังคมของภูมิภาค
และประเทศเหล่านันE โดยส่งเสริมให้ เกิดความเคารพร่วมกัน ระหว่างพนักงานและความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่วมกันโดย
ปราศจากการคุกคาม หรือการล่วงละเมิดซึงกระทําโดยหรือกระทําต่อพนักงาน ผู้รับจ้ าง ผู้ขายสินค้ าและบริการ หรื อลูกค้ า และ
ไม่ประสงค์ให้ พนักงานทุกคนและทุกระดับชันกระทํ
E
าการใดๆ อันเป็ นการคุกคามหรื อล่วงละเมิดทางวาจาและทางเพศต่อผู้หนึง
ผู้ใดทังในสถานที
E
ปฏิบตั ิงานหรื อสถานทีอืน หรือในระหว่างปฏิบตั หิ น้ าทีให้ กบั บริษัท นอกจากนันบริ
E ษัทวางตัวเป็ นกลางทางการ
เมือง โดยไม่กระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง ซึงพนักงานย่อมมีเสรี ภาพในการใช้ สิทธิทาง
การเมืองได้ อย่างเต็มทีในฐานะพลเมืองของประเทศแต่ต้องมิใช่กระทําในฐานะตัวแทนของบริษัท
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(4) การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม บริษัทจะปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและผู้เกียวข้ องโดยการไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ น
ธรรม ต่อบุคคลใดบุคคลหนึงอันเนืองมาจากความแตกต่างในด้ านเชื Eอชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ พื Eนฐานการศึกษา สถานะ
ของบุคคล สภาพร่างกายหรื อสุขภาพ นอกจากนี Eบริษัทได้ กําหนดให้ มีบริ การทางการแพทย์ตามทีจําเป็ นเพือรักษาโรคหรื อการ
บาดเจ็บอันเนืองจากการทํางานตลอดจนการรักษาพยาบาลให้ แก่พนักงานเมือมีเหตุการณ์ฉกุ เฉิน และจัดบริการตรวจสุขภาพ
เป็ นประจําทุกปี ให้ แก่พนักงานทุกคน รวมทังบริ
E ษัทคํานึงถึงการให้ พนักงานทุกคนทํางานด้ วยความปลอดภัย ปราศจากอุบตั ิเหตุ
การบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยจากการทํางาน โดยจะพยายามร่วมมือกับพนักงานทุกระดับชันในการสร้
E
างมาตรการป้องกัน
อุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยอันเกิดจากการทํางาน
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค บริษัทจะให้ ข้อมูลทีถูกต้ องและเพียงพอในเรื องทีเกียวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการ
ให้ บริ การของบริษัท โดยการให้ ความจริงในการโฆษณาและการให้ ข่าวสารทุกชนิดตามความเป็ นจริ ง
(6) การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที
เกียวข้ องกับสิงแวดล้ อม โดยประสงค์ให้ พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้ ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทังพยายามลดมลภาวะและผลกระทบต่
E
างๆ อันอาจจะเกิดต่อสิงแวดล้ อม
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการสือสารกับชุมชนในท้ องถินและให้ ความร่ วมมือ
ทีดีในกิจกรรมทีเกียวกับการรักษาสิงแวดล้ อมในชุมชน
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้ อมและผู้มีสว่ นได้ เสีย บริษัทมีการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการลดใช้ พลังงานหรื อวัตถุดิบในการผลิต มุง่ ผลิตสินค้ าทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม
รวมถึงการทบทวนกระบวนการทํางานให้ มีประสิทธิภาพเพิมขึ Eน มุง่ สร้ างประโยชน์สงู สุดในสิงต่างๆทีได้ จากกระบวนการผลิต
และลดทิ Eงของเสียสูส่ งแวดล้
ิ
อม ซึงบริษัทได้ วา่ จ้ างให้ บริษัทผู้ให้ บริ การบําบัดและกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรมเป็ นผู้ดําเนินการ
2. การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริษัทมีการดําเนินงานธุรกิจให้ เป็ นไปตามนโยบายสิงแวดล้ อม และให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้ านสิงแวดล้ อม
ทีเกียวข้ อง มีการพัฒนาและปรับปรุ งระบบการจัดการสิงแวดล้ อมในทุกกิจกรรมของบริ ษัท เพือลดมลภาวะและผลกระทบต่อ
สิงแวดล้ อม รวมทังE รณรงค์ สร้ า งจิตสํานึกและฝึ ก อบรมพนักงานในด้ านสิงแวดล้ อมอย่างต่อเนือง เพือให้ ระบบการจัด การ
สิงแวดล้ อมดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมในด้ านมลภาวะจากเครื องจักร มลภาวะทาง
เสียง คุณ ภาพนํ Eาทิ Eง การใช้ สารเคมี การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะประเภทต่างๆ การนําสิงของมาใช้ ซํ Eา หรื อการ
นํากลับมาใช้ ใหม่
ในปี 2560 บริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริษัทภายนอก เข้ ามาดําเนินการตรวจวัดและทดสอบคุณภาพสิงแวดล้ อมเกียวกับคุณภาพของ
อากาศ (ฝุ่ น), ระดับเสียง, ระดับความเข้ มแสง และระดับความร้ อน ในพื Eนทีทํางานของบริ ษัท ซึงผลจากการตรวจวัดอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน เป็ นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื องความปลอดภัย ในการทํ า งานเกี ยวกับ ภาวะแวดล้ อ มและตาม
กฎกระทรวงแรงงาน เรื อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทํางานเกียวกับความร้ อน แสงสว่างและเสียง
3. การดําเนินธุรกิจที$มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
- ไม่มี –
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4. กิจกรรมเพื$อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ$งแวดล้ อม (After process)
ในปี 2560 บริ ษัทได้ ดาํ เนินการจัดทํากิจกรรมเพือประโยชน์ตอ่ สังคมและสิงแวดล้ อม โดยมีวตั ถุประสงค์คือสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงาน โดยการร่วมทํากิจกรรมจิตอาสา, ปลูกจิตสํานึกทีดีให้ กบั พนักงานด้ วยการบริ จาคสิงของที
จําเป็ นแก่ผ้ ยู ากจนในสังคม ตลอดจนจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานให้ กบั พนักงาน ซึงมีรายละเอียดดังนี E
4.1. บริจาคอุปกรณ์ การเรี ยน, เสือ; ผ้ า, ถุงเท้ า , รองเท้ า จํานวน 500 ชุด
โครงการ"ร้ อยดวงใจ กู้ภยั นํา; ท่ วม" ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน ตําบลร่ อนทอง อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ วันเสาร์ ท$ ี 4 กุมภาพันธ์ 2560
ด้ วยทางบริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงอนาคตการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย ทีมีฐานะทาง
ครอบครัวยากจน ซึงยังขาดปั จจัยเครืองนุง่ ห่มและอุปกรณ์การเรี ยน ทีเป็ นสิงสําคัญและมีความจําเป็ นในการดํารงชีพ
ดังนันE บริษัทจึงได้ บริจาคอุปกรณ์การเรียน, เสื Eอผ้ า, ถุงเท้ า , รองเท้ า เพือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทยทีมีฐานะ
ยากจนดังกล่าว
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4.2. ปรั บปรุ งสนามเด็กเล่ น - ปรับปรุ งเครื$ องเล่ นสนาม และปรับปรุ งห้ องคอมพิวเตอร์
โครงการ”อุ่นไอรัก จากพี$ส่ ูน้อง” ณ โรงเรียนบ้ านวังปลา ต.แก้ มอ้ น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
วันอาทิตย์ ท$ ี 5 มีนาคม 2560
ด้ วยทางบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะทางด้ านร่างกายและสติปัญญาของเด็ก
และเยาวชนไทย ซึงเป็ นพลังคนทีสําคัญในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ
ดังนันE บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) จึงได้ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ,ปรับปรุงเครื องเล่นสนาม และปรับปรุงห้ อง
คอมพิวเตอร์ ให้ แก่โรงเรียนดังกล่าว
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4.3. บริจาคเครื$องกรองนํา; ดื$ม ,อุปกรณ์ การเรียน และเลีย; งอาหารกลางวัน
โครงการ"ปั นนํา; ใจ สู่น้องๆ ที$ยากไร้ " ณ โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี วันอาทิตย์ท$ ี 18 มิถนุ ายน 2560
ด้ วยทางบริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงความขาดแคลนอุปกรณ์ การเรี ยนและสิงของเครื องใช้ ที
จําเป็ นภายในโรงเรี ยนในถินทุรกันดาล ซึงเป็ นสถานทีให้ การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทย
ดังนันE บริษัทจึงได้ บริจาคเครื องกรองนํ Eาดืม ,อุปกรณ์การเรี ยน และเลี Eยงอาหารกลางวัน ให้ แก่โรงเรียนดังกล่าว
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4.4. บริ จาคอ่ างล้ างหน้ าพร้ อมอุปกรณ์ และถวายนํา; ยาและอุปกรณ์ ทาํ ความสะอาดห้ องนํา;
โครงการ"ปั นนํา; ใจ สู่น้องๆ ที$ยากไร้ " ณ โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน (อาทรอุทิศ) กองกํากับการตํารวจตะเวน
ชายแดนที$ 31 วันเสาร์ ท$ ี 8 กรกฎาคม 2560
ด้ วยทางบริ ษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงความขาดแคลนอุปกรณ์ และสิงของเครื องใช้ ทีจําเป็ นให้ แก่
วัดในถินทุรกันดาร เพือช่วยเหลือบรรเทาความขาดแคลนในอุปกรณ์สงของเครื
ิ
องใช้
ดังนันE บริษัทจึงได้ บริจาคมอบอ่างล้ างหน้ าพร้ อมอุปกรณ์ จํานวน 6 ชุดและถวายนํ Eายาและอุปกรณ์ทําความสะอาด
ห้ องนํ Eา รวม 9 วัด
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4.5. บริ จาคเครื$องอุปโภค-บริโภค และซ่ อมแซมบ้ าน ให้ แก่ ผ้ ูพิการทางสมองและเป็ นโรคโปลิโอ
โครงการ"ปั นนํา; ใจ สู่น้องๆ ที$ยากไร้ " ณ บ้ านเลขที$ ^_^ หมู่ท$ ี ` ตําบลพลวงทอง อําเภอบ่ อทอง จังหวัดชลบุรี
วันอาทิตย์ ท$ ี g_ กรกฎาคม jq_v
ด้ วยทางบริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงความยากไร้ ของผู้พิการในสังคม ขาดทุนทรัพย์ในการดํารง
ชีพ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในสังคม
ดังนันE บริษัทจึงได้ บริจาคเครื องอุปโภค-บริโภค และซ่อมแซมบ้ าน ให้ แก่ผ้ พู ิการทางสมองดังกล่าว
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4.6. จัดกิจกรรมสัปดาห์ ความปลอดภัยในการทํางาน “กิจกรรม Safety week” ระหว่ างวันที$ 14 – 15 ธันวาคม 2560
เวลา 12.30 – 14.00 น.
ด้ วยทางบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน โดยมีเจ้ าหน้ าทีความปลอดภัย
วิชาชีพของบริ ษัทและหัวหน้ างานทีมีความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน รับอาสาร่วมกันเป็ นวิทยากรภายในงาน เพือบรรยายและ
อธิบายถึงกฏพื Eนฐานความปลอดภัย,ความหมายของป้ายและสัญลักษณ์ตา่ งๆในสถานทีทํางาน และข้ อควรระวังอืนๆในการดูแล
ความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในสถานทีทํางาน ตลอดจนสนับสนุนให้ พนักงานทีเข้ าร่ วมฟังคําบรรยาย ได้ มีสว่ น
ร่ วมกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบปัญหา และบริษัทแจกของรางวัลกับพนักงานทีตอบปัญหาเกียวกับความปลอดภัยในการทํางานได้
อย่างถูกต้ อง
ดังนันบริ
E ษัทจึงได้ จดั กิจกรรมดังกล่าว เพือเสริมสร้ างความรู้ ความปลอดภัยในการทํางาน และหลีกเลียงอันตรายต่างๆทีอาจ
เกิดขึ Eนจากการปฏิบตั งิ านภายในบริษัทให้ กบั พนักงานทุกคน ซึงบริ ษัทดําเนินการจัดขึ Eนอย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกปี ๆละ 1 ครังE
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รายการระหว่างกัน
1) รายการระหว่างกิจการทีเกียวข้ องกัน
ชือบริ ษัท
บริ ษัทร่วม
L.S. Pack Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ
ผลิตหลอดลามิเนต

บริ ษัท กิมไป๊ บอทเทิล จํากัด

สัดส่วนการถือหุ้น

ถือหุ้นและ/หรื อ

25%

กรรมการร่ วมกัน

(จัดตังขึ
E Eนในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม)
กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท เหรี ยญทอง ลามิทิวบ์ จํากัด
บริ ษัท ไทยอ๊ อฟเซท จํากัด
บริ ษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ Eง จํากัด
บริ ษัท กิมไป๊ จํากัด
บริ ษัท กิมไป๊ โค้ ตติ Eง จํากัด
บริ ษัท สยามหมึกพิมพ์และเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริ ษัท คิมแพ็ค จํากัด
บริ ษัท แอลเอ พลาสแพค จํากัด
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เหรี ยญทองการพิมพ์
บริ ษัท เหรี ยญทองการพิมพ์ (กิมไป๊ ) จํากัด
บริ ษัท กิมไป๊ พร๊ อพเพอร์ ตี E จํากัด
บริ ษัท อินจีนีซีสเต็มส์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ผลิตหลอดลามิเนต
รับจ้ างพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
รับจ้ างพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ขายปลีกเม็ดพลาสติก
ผลิตฟิ ล์มป้องกันรอยขีดข่วน
ผลิตหมึกพิมพ์
ผลิตหลอดลามิเนต
ผลิตฟิ ล์มยืด
รับจ้ างพิมพ์สิงพิมพ์
รับจ้ างพิมพ์สิงพิมพ์
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและพัฒนาระบบ
ซอร์ ฟแวร์ และฮาร์ ดแวร์
ผลิตและจําหน่ายขวดทุก
ชนิด

กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน

-

กรรมการร่ วมกัน

-

2) บุคคลทีเกียวข้ องกัน โดยเป็ นกรรมการบริ ษัทและ / หรื อผู้ถือหุ้นและ / หรื อผู้บริ หารสําคัญ มีดงั นี E
- นายสุธี ลิมอติบลู ย์
- นายชวลิต ลิมอติบลู ย์
- ร.ต.อ.สุเมธ ลิมอติบลู ย์
- นายบุญชู ลิมอติบลู ย์
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ล้ านบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะบริ ษัท
2560
2559
รายการทีเกิดขึ Eนในระหว่างปี
กิจการทีเกียวข้ องกัน :
รายได้ จากการขาย
ค่าเช่ารับ
รายได้ อืน
ซื Eอสินค้ า
ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยอืน
บุคคลทีเกียวข้ องกัน :
ค่าเช่าจ่าย

นโยบายการกําหนดราคา

250.21

254.33

1.32
0.16
577.48

0.60
0.40
529.50

9.51
8.31

9.21
8.10

ไม่แตกต่างจากรายการทีกระทํา
กับกิจการทีไม่เกียวข้ องกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาทีตกลงร่ วมกัน
ไม่แตกต่างจากรายการทีกระทํา
กับกิจการทีไม่เกียวข้ องกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาทีตกลงร่ วมกัน

1.76

1.76

ราคาตามสัญญา

3) ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
จากรายชือและลักษณะธุรกิจของกิจการทีเกียวข้ องกันกับบริ ษัทข้ างต้ นนันE เห็นได้ ชดั ว่า กิจการทีเกียวข้ องกันหลาย
บริ ษัท มีลกั ษณะธุรกิจทีสัมพันธ์กนั กับธุรกิจของบริ ษทั โดยสามารถสนับสนุนกันได้ ดังนันบริ
E ษัทจึงมีรายการค้ าเป็ นธุรกิจ
ปกติและมีเงือนไขการค้ าทัวไปกับกิจการทีเกียวข้ องกันอย่างสมําเสมอ โดยมีนโยบายการกําหนดราคาไม่แตกต่างจาก
รายการทีกระทํากับกิจการทีไม่เกียวข้ องกัน
4) มาตรการหรือขันตอนการอนุ
E
มตั ิการทํารายการระหว่างกัน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมือวันที 14 สิงหาคม 2551 มีมติอนุมตั ิในหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทํา
ธุรกรรมระหว่างกัน หากธุรกรรมเหล่านันมี
E ข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับทีวิญูชนพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัวไปใน
สถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
บุคคลทีมีความเกียวข้ อง ทังนี
E Eให้ บริ ษัทจัดทํารายการสรุปการทําธุรกรรมทีเกิดขึ Eนจริ งในรอบปี ทีผ่านมา เพือรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการทีพึงจัดขึ Eนเป็ นครังE แรกของปี ถดั ไปหรื อตามความประสงค์ของคณะกรรมการและให้ การดําเนินงาน
เป็ นไปตามขันตอนการควบคุ
E
มภายในของบริ ษัท ในกรณีของรายการอืนๆ เช่น รายการค้ าทีเป็ นธุรกิจทีไม่มีราคาตลาด
อ้ างอิงรายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ รวมถึงรายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน บริ ษัทได้ มีการกําหนด
ขันตอนการอนุ
E
มตั ิให้ สอดคล้ องเป็ นไปตามแนวทางในเรื องของการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546
5) นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษัทมีนโยบายมุ่งเน้ นเพือให้ เกิดความโปร่ งใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนันการทํ
E
ารายการระหว่างกันจึงมุ่งให้ มีเพียง
รายการค้ าทีเป็ นธุรกิจปกติและมีเงือนไขการค้ าทัวไป โดยพยายามให้ เกิดรายการระหว่างกันด้ านอืนเท่าทีจําเป็ นเท่านันE
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ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ
1. งบการเงิน : สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ปี ที$ผ่านมา

ผู้สอบบัญชี
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

สรุปรายงานการสอบบัญชี
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ไม่ มีเงื$อนไข
ไม่ มีเงื$อนไข ไม่ มีเงื$อนไข

ซึงพอสรุปรายชือผู้สอบบัญชีของสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ทีลงนามในรายงานการสอบบัญชีในงบการเงินของบริ ษัทที
ผ่านมา ดังนี E
ลําดับ

ปี

บริ ษัทผู้สอบบัญชี

ชือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีลงนามในงบ
การเงิน บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด
(มหาชน)

ทะเบียน
เลขที

ระยะเวลาทีลง
นามติดต่อกันใน
งบการเงิน(ปี )
4

1

2549 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

2

2550 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

3

2551 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

4

2552 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

5

2553 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นายสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

6

2554 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นายสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

7

2555 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นายสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

8

2556 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นายสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

9

2557 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

1

10

2558 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ เกษรี ณรงค์เดช

76

2

11

2559 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ เกษรี ณรงค์เดช

76

12

2560 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

4

1

งบการเงินของบริ ษัทในปี 2549 ถึง 2560 ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ทีได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที 4563 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 ได้ แสดงความเห็นไว้ อย่างไม่มีเงือนไข
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ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในช่ วงปี 2558 – 2560
1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที$ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์
หน่ วย : บาท
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - พันธบัตร
ลูกหนี Eการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน - สุทธิ
- กิจการอืน - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
E พนักงาน
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนซึงบันทึกโดยวิธีสว่ นได้ เสีย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
เงินมัดจําเพือซื Eอเครื องจักร
เงินมัดจําอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

2560

2559

2558

44,740,569
205,463,160
96,754,109
316,469,153
711,965
87,272,318
27,969,235
779,380,509

121,652,065
120,808,359
99,276,937
301,115,867
990,154
89,820,480
22,130,562
755,794,424

118,131,277
115,035,179
77,531,516
293,922,201
570,414
80,462,257
22,878,862
708,531,706

66,397,447
539,683,339
3,514,218
8,023,767
13,584,985
3,594,220
595,218
635,393,194
1,414,773,703

72,817,239
389,051,392
4,028,254
5,583,941
14,099,820
19,045,725
1,044,444
505,670,815
1,261,465,239

65,939,185
434,453,848
4,601,306
6,077,317
14,614,654
6,568,578
690,795
532,945,683
1,241,477,389
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หนีส; นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หน่ วย : บาท
หนีส; นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี Eการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน
- กิจการอืน
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
เจ้ าหนี Eค่าซื Eอสินทรัพย์
หนี Eสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีส; นิ หมุนเวียน
หนีส; นิ ไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส; นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส; นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน – หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
*
ยังไม่ได้ จดั สรร
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส; ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2560

2559

2558

61,675,931
51,570,328
3,611,848
55,268,538
40,086,475
2,233,908
214,447,028

36,808,311
49,582,253
3,937,872
50,058,382
2,142,068
142,528,886

81,507,484
46,803,205
1,937,870
53,536,924
20,950,291
2,115,091
206,850,865

17,069,900
17,069,900
231,516,928

13,786,693
13,786,693
156,315,579

10,950,243
10,950,243
217,801,108

60,000,000
52,000,000

60,000,000
52,000,000

60,000,000
52,000,000

6,000,000
1,090,011,479
(24,754,704)
1,183,256,775
1,414,773,703

6,000,000
1,002,629,772
(15,480,112)
1,105,149,660
1,261,465,239

6,000,000
921,156,393
(15,480,112)
1,023,676,281
1,241,477,389
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1.2. งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิน; สุดวันที$ 31 ธันวาคม
หน่ วย : บาท
รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ อนื
- กําไรจากอัตราแลกเปลียน
- รายได้ อนื
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่า
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กําไรก่ อนดอกเบีย; จ่ ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี Eยจ่าย
ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ

2560

2559

2558

1,570,953,187

1,487,939,656

1,429,166,991

991,609
15,772,475
1,587,717,271

55,517
18,046,116
1,506,041,289

1,374,922
16,975,616
1,447,517,529

1,330,158,465
129,174,307
1,459,332,772
2,854,800
131,239,299

1,268,116,261
117,060,535
8,198,915
1,393,375,711
6,878,054
119,543,632
10,170,253
109,373,379

1,238,463,629
107,852,957
1,346,316,586
4,098,072
105,299,015
8,977,347
96,321,668

12,957,592
118,281,707
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1.3. งบกระแสเงินสด สําหรับปี สิน; สุดวันที$ 31 ธันวาคม
หน่ วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

2560

2559

2558

118,281,707

109,373,379

96,321,668

(1,422,115)

(1,312,053)

(1,874,268)

89,164,642
(406,925)
5,317,575
3,487,407
15,397,418
(2,439,826)
(1,652,692)
10,373
(2,447,005)
(608,985)
(2,854,800)
(1,541,329,981)
1,459,111,812
2,522,828
(14,978,067)
(41,275)
(4,758,448)
776,236
278,189
(2,769,413)
(1,870,785)
24,867,620
1,947,816
5,210,156
91,840
(204,200)
(15,723,442)

87,201,649
3,945,352
(3,869,611)
(6,378,892)
8,198,915
2,836,450
9,676,877
493,376
(7,443)
(418,981)
(1,062,637)
(544,128)
(6,878,054)
(1,284,455,534)
1,255,041,000
(21,745,421)
(7,252,339)
(44,788)
3,915,735
(2,716,835)
(419,740)
(2,979,331)
(738,460)
(44,699,173)
2,769,423
(3,478,542)
26,977
(7,676,875)

85,475,448
1,077,520
(6,777,556)
3,466,673
8,170,287
807,059
9,280
85,288
(1,581,264)
164,446
(4,098,072)
(1,209,691,937)
1,206,996,000
(15,313,983)
878,648
(180,648)
2,225,501
(3,752,381)
(92,842)
9,943,785
248,082
27,951,039
(3,184,791)
3,594,570
(807,554)
(8,868,577)

ปรับกระทบกําไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
ดอกเบี Eยรับ
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี Eสูญ
หนี Eสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ปรับปรุ งการลดมูลค่าของสินค้ าล้ าสมัยเพิมขึ Eน (ลดลง)
ขาดทุนจากการด้ อยค่า
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ งวดปัจจุบนั
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึ Eน
ขาดทุน (กําไร) ทียังไม่เกิดขึ Eนจากการเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์เพือค้ า
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายหลักทรัพย์เพือค้ า
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินสดจ่ายในการซื Eอหลักทรัพย์เพือค้ า
เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เพือค้ า
ลูกหนี Eการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน ลดลง (เพิมขึ Eน)
ลูกหนี Eการค้ า - กิจการอืน ลดลง (เพิมขึ Eน)
ลูกหนี Eอืน - รายได้ ค้างรับ -กิจการทีเกียวข้ องกัน ลดลง (เพิมขึ Eน)
ลูกหนี Eอืน - เงินทดรองจ่าย -กิจการทีเกียวข้ องกัน ลดลง (เพิมขึ Eน)
ลูกหนี Eอืน ลดลง (เพิมขึ Eน)
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
E พนักงาน ลดลง (เพิมขึ Eน)
สินค้ าคงเหลือ ลดลง (เพิมขึ Eน)
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ลดลง (เพิมขึ Eน)
เจ้ าหนี Eการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน เพิมขึ Eน (ลดลง)
เจ้ าหนี Eการค้ า - กิจการอืน เพิมขึ Eน (ลดลง)
เจ้ าหนี Eอืน – ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย เพิมขึ Eน (ลดลง)
เจ้ าหนี Eอืน – ค่าซื Eอสินทรัพย์ เพิมขึ Eน (ลดลง)
หนี Eสินหมุนเวียนอืน เพิมขึ Eน (ลดลง)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายค่าภาษีเงินได้
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เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

132,957,660
2560

86,800,296

191,191,421

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

1,477,714

1,644,701

1,482,707

เงินสดจ่ายจากการซื Eอเงินลงทุนชัวคราว

-

25,122,972

(15,122,972)

ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า ลดลง (เพิมขึ Eน)

-

-

-

(178,546,888)

(63,676,076)

(62,124,696)

เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

1,187,676

555,671

-

เงินสดจ่ายในการซื Eอสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(313,325)

(142,236)

(405,770)

(3,594,220)

(19,045,725)

(6,568,578)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน – สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี ลดลง (เพิมขึ Eน)

514,835

514,834

514,835

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - เงินมัดจําอืน ลดลง (เพิมขึ Eน)

449,226

(353,649)

(54,199)

(178,824,982)

(55,379,508)

(82,278,673)

เงินปันผลจ่าย

(30,900,000)

(27,900,000)

(27,600,000)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(30,900,000)

(27,900,000)

(27,600,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ Eน(ลดลง) สุทธิ

(76,767,322)

3,520,788

81,312,748

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

121,652,065

118,131,277

36,818,529

(144,174)

-

-

44,740,569

121,652,065

118,131,277

รับดอกเบี Eย

เงินสดจ่ายในการซื Eอทีดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - เงินมัดจําเพือซื Eอเครื องจักร ลดลง (เพิมขึ Eน)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ Eนปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ Eนปี
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ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน
2560
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี Eการค้ า
เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี Eเฉลีย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
เท่า
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี E
เท่า
ระยะเวลาชําระหนี E
วัน
Cash Cycle
วัน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้
E น
(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
(%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
(%)
อัตรากําไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
(%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี Eสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน(หลักเงินสด)
เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(%)
ข้ อมูลต่ อหุ้น (Per Share)
มูลค่าทีตราไว้
บาท
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
บาท
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น
บาท

2559

2558

3.63
3.10
3.80
94.69
15.24
23.62
11.75
30.65
87.66

5.30
4.52
3.72
96.87
14.12
25.50
14.68
24.53
97.85

3.43
2.93
3.85
93.57
15.39
23.39
9.65
37.30
79.66

15.33
8.35
112.41
7.44
10.00

14.77
8.03
79.36
7.23
9.90

13.34
7.34
198.49
6.64
9.41

8.36
21.92
1.12

8.67
28.11
1.20

7.76
22.17
1.17

0.20
0.44
30.30

0.41
0.38
30.2

0.21
0.75
30.3

10.00
197.21
19.71

10.00
184.19
18.23

10.00
170.61
16.05
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อัตราการเติบโต (Growth Rate)
ขาย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี Eสินรวม

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

2560

2559

2558

5.58
4.89
3.13
8.14
12.15
48.11

4.11
2.39
16.14
13.55
1.61
(28.23)

6.22
7.44
-0.49
-1.91
10.94
28.89

2. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทประกอบด้ วย รายได้ จากการขาย ดังนี E
ผลิตภัณฑ์ / บริการ
ฟิ ล์มพลาสติก
บริการงานพิมพ์ (รวมงานพิมพ์ฉลากกาว)
หลอดลามิเนต
รวมมูลค่าจําหน่าย
อัตราเพิม (ลด) ของมูลค่าจําหน่าย

2560
ล้ านบาท %
1,009.07 64
468.18 30
93.71
6
1,570.95 100
5.58

2559
ล้ านบาท %
978.55 66
431.58 29
77.81
5
1,487.94 100
4.11

2558
ล้ านบาท %
937.70 66
417.73 29
73.74
5
1,429.17 100
6.22

ยอดขาย
ในปี 2560 ยอดขายเพิมขึ Eนจากส่วนงานผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก เป็ นจํานวนเงิน 30.52 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ Eนคิดเป็ นอัตราร้ อย
ละ 3.1 ส่วนงานบริ การงานพิมพ์ มียอดขายเพิมขึ Eน 36.60 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ Eนคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 8.5 และส่วนงานผลิตภัณฑ์
หลอดลามิเนต ซึงมียอดขายเพิมขึ Eน 15.90 ล้ านบาท หรือเพิมขึ Eนคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 20.4 ตามลําดับ สําหรับส่วนงานผลิตภัณฑ์
ฟิ ล์มพลาสติกทีมีมลู ค่าการขายอยู่ในลําดับสูงสุดนันเป็
E นผลมาจากส่วนแบ่งตลาดของกลุม่ สินค้ าฟิ ล์มพลาสติกเพิมขึ Eน ประกอบ
กับความเติบโตของตลาดทีเพิมขึ Eน
ต้ นทุนขาย
อัตราต้ นทุนต่อยอดขายปี 2560 ลดลงร้ อยละ 0.6 จากปี ก่อน ร้ อยละ 85.2 เป็ นเท่ากับ ร้ อยละ 84.7 สรุปได้ วา่ อัตราต้ นทุนขาย
ส่วนงานฟิ ล์มพลาสติกลดลงร้ อยละ 0.1 เนืองจากยอดขายเพิมขึ Eนถึงร้ อยละ 3.1 ส่งผลให้ อตั ราต้ นทุนวัตถุดิบต่อยอดขายลดลง
ร้ อยละ 0.9 ประกอบกับ สํา รองสิน ค้ า ล้ า สมัยเพิมขึนE ร้ อยละ 0.7 ตามลํ าดับ สํา หรับ ส่ วนงานบริ ก ารงานพิม พ์ อัต ราต้ น ทุน ต่อ
ยอดขายเพิมขึ Eนร้ อยละ 0.8 ส่วนใหญ่เกิดจากสํารองสินค้ าล้ าสมัยเพิมขึ Eนร้ อยละ 1.1 ประกอบกับยอดส่วนลดจากการซื Eอถึงเป้า
(Rebate) ลดลงร้ อยละ 0.2 ตามลําดับ และส่วนงานหลอดลามิเนตลดลงร้ อยละ 7.6 เนืองจากยอดขายเพิมขึ Eนถึงร้ อยละ 20.4
ส่งผลให้ อตั ราต้ นทุนวัตถุดิบต่อยอดขายลดลงร้ อยละ 3.6 และอัตราค่าใช้ จ่ายการผลิตลดลงร้ อยละ 2.1 (แต่หากพิจารณาจาก
จํานวนค่าใช้ จ่ายการผลิตแล้ วพบว่ามีมูลค่าเพิมขึ Eน 1.19 ล้ านบาท ซึงส่วนใหญ่เกิดจากค่าไฟฟ้าเพิมขึ Eน 1.27 ล้ านบาท) ประกอบ
กับค่าแรงงานทางตรงลดลง 0.36 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 1.9 ตามลําดับ
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ค่ าใช้ จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายขายและบริ หารในปี 2560 เพิมขึ Eน 12.11 ล้ านบาท ซึงส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ค่าโบนัสพนักงานเพิมขึ Eน 5.30
ล้ านบาท เงินเดือนพนักงานเพิมขึ Eน 3.08 ล้ านบาท ค่าเสือมราคาสํานักงานส่วนกลางเพิมขึ Eน 1.23 ล้ านบาท ค่าสวัสดิการฝ่ าย
บริ หารเพิมขึ Eน 1.17 ล้ านบาท ค่าเบี Eยประกันพนักงานเพิมขึ Eน 0.48 ล้ านบาท สํารองผลประโยชน์พนักงานเพิมขึ Eน 0.27 ล้ านบาท
เงินบริจาคเพิมขึ Eน 0.22 ล้ านบาท และค่าไฟฟ้าสํานักงานส่วนกลางเพิมขึ Eน 0.20 ล้ านบาท ตามลําดับ
จากข้ อมูลที กล่าวมาข้ า งต้ นทังE ด้ านรายได้ จากการขาย ต้ นทุนขาย และค่าใช้ จ่ายขายบริ ห าร ทํา ให้ กําไรก่อนต้ นทุน
ทางการเงินและภาษี เงินได้ ของปี 2560 และ ปี 2559 เท่ากับ 131.24 ล้ านบาท และ 119.54 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อเพิมขึ Eนจาก
ปี ก่อนเป็ นจํานวน 11.70 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 9.8 ซึงนอกจากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังมีสว่ นแบ่งกําไร
จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมทุนทีประเทศเวียดนามคิดเป็ นจํานวนเงิน 2.85 ล้ านบาท ในขณะทีภาษีเงินได้ ในปี 2560 และปี 2559
เท่ากับ 12.96 ล้ านบาท และ 10.17 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อเพิมขึ Eนจากปี ก่อนเป็ นจํานวน 2.79 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ Eนร้ อยละ
27.4 เนืองมาจากผลประกอบการเพิมมากขึ Eนและกําไรจากกิจการทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนมีสดั ส่วนลดลง จากทีกล่าวมา
ข้ างต้ นทําให้ บริษัท มีกําไรสุทธิในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 118.28 ล้ านบาท และ 109.37 ล้ านบาท ตามลําดับ
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 1,414.77 ล้ านบาท และ 1,261.47 ล้ านบาท ตามลําดับ เพิมขึ Eน
153.30 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.2 จากปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากเครื องจักรระหว่างติดตังเพิ
E มขึ Eน 178.90 ล้ านบาท จาก 0.55
ล้ านบาท ในปี ก่อน เป็ น 179.45 ล้ านบาท ในปี นี E เนืองจากเป็ นเครื องจักรทียังติดตังไม่
E แล้ วเสร็จ ซึงเป็ นการลงทุนในเครื องจักรส่วน
งานฟิ ล์มพลาสติกและส่วนงานบริการงานพิมพ์
คุณภาพสินทรั พย์
ลูกหนี Eการค้ าทังในส่
E วนของกิจการทีเกียวข้ องกันและบริ ษัทอืน สามารถดูรายละเอียดแยกตามอายุหนี Eและจํานวนค่าเผือ
หนี Eสงสัยจะสูญ ณ วันสิ Eนปี ได้ จากงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 5) และข้ อ 6) ตามลําดับ บริ ษัทมีนโยบายใน
การตังค่
E าเผือหนี Eสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากฐานะปั จจุบนั ของลูกหนี Eและประมาณขึ Eนจากจํานวนทีคาดว่าอาจเก็บหนี Eไม่ได้
นอกจากนี Eการกระจุกตัวของความเสียงด้ านการให้ สินเชือทีเป็ นผลจากลูกหนี Eการค้ า เกิดขึ Eนแบบจํากัดเนืองจากบริ ษัทมีลูกค้ า
จํานวนมากรายทีมีการกระจายครอบคลุมทังผู
E ้ ผลิตและผู้จําหน่าย และลูกค้ าเหล่านันอยู
E ใ่ นตลาดทีกระจายอย่างหลากหลาย ด้ วย
เหตุผลเหล่านี E ทําให้ ฝ่ายบริหารเชือว่าไม่มกี ารเพิมเติมความเสียงจากการกระจุกตัวของลูกค้ า นอกจากนันตามหมายเหตุ
E
ประกอบ
งบการเงิน ข้ อ 10) ได้ แสดงรายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรในกลุม่ ต่างๆ ทีมีราคาตามบัญชีเท่ากับศูนย์แล้ วแต่ยงั คงใช้ งานอยู่
สภาพคล่ อง
1. กระแสเงินสดจากตัวเลขงบกระแสเงินสดทีได้ เปรียบเทียบในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง พบว่าบริ ษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม
การดําเนินงานเป็ นบวกอย่างสมําเสมอ บริษัทสามารถหมุนเวียนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยไม่มีการใช้ แหล่งเงินทุนจาก
ภายนอกเลย ถึงแม้ ว่าจะมีการลงทุนทีใช้ เงินเป็ นจํานวนมากอยูบ่ ้ าง เช่น มีการลงทุนในสินทรัพย์ทใช้
ี ในการดําเนินงานของกิจการ
กลุ่ม อาคาร เครื องจักร และอุปกรณ์ ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 178.55 ล้ านบาท 63.68 ล้ านบาท และ
62.12 ล้ านบาท ตามลําดับ
2. อัตราส่วนสภาพคล่องทีสําคัญ อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี เป็ นไปในทิศทางเดียวกับกระแสเงินสดบริษัทไม่มี
ปัญหาในเรื องของสภาพคล่อง

74 | P a g e รายงานประจําปี 2560 บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
3. รายจ่ายลงทุน โดยภาพรวมทีผ่านมา ในช่วงปี 2557 ถึง 2559 บริ ษัทมีการลงทุนทีต้ องใช้ เงินส่วนใหญ่เป็ นการลงทุน
เพิมเติมในส่วนของเครืองจักรและเครื องมือเครื องใช้ ทีเกียวกับผลิตภัณฑ์กลุม่ บริ การงานพิมพ์และผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก และใน
ปี 2560 มีการลงทุนเพิมในส่วนของเครื องจักรของส่วนงานฟิ ล์มพลาสติกและส่วนงานบริ การงานพิมพ์ ซึงคาดว่าจะติดตังแล้
E วเสร็ จ
ในช่วงกลางปี 2561 ทังนี
E Eเนืองจากบริษัทได้ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว และมีแนวโน้ มทีจะลงทุนเพิม
ในปี ต่อๆ ไป เพือรองรับกําลังการผลิตให้ สนองตอบความต้ องการของตลาดทีเพิมมากขึ Eน และเพือให้ ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่
เสมอ
แหล่ งที$มาของเงินทุน
เกียวกับโครงสร้ างเงินลงทุน โปรดดูรายละเอียดในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวม
ในปี 2560 สภาวการณ์ แข่งขันของของอุตสาหกรรมฟิ ล์มยังคงมีก ารแข่งขัน ทีสูงทั Eงเรื องราคา คุณ ภาพผลิตภัณฑ์ และการ
บริ การ ทีผ่านมาทางบริ ษัทยังคงดําเนินการตามแผนทีตังเป้
E าไว้ ในการทีจะพยายามลดต้ นทุนการผลิตลง โดยเน้ นการปรับสูตรการ
ผลิตให้ ได้ ราคาสูต รที ถูกลง โดยจะมีผลทํา ให้ ราคาของสินค้ า ทีผลิต นันE ถูกลงและมีคุณ ภาพดีเหมือนเดิม รวมทังE บริ ษั ทยังคง
ดําเนินการใช้ มาตรการป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบและควบคุมต้ นทุนราคาวัตถุดิบอย่างต่อเนือง คือมีแนวทางในการสํารองไว้
ล่วงหน้ า อย่า งสมําเสมอและมีการ Supply วัตถุดิ บของบริ ษั ทรายใหญ่ ๆในประเทศสํารองไว้ และตังE เป้าหมายไว้ ใ นการที จะ
พยายามลดต้ นทุนการผลิตลง นอกเหนือจากการปรับสูตรการผลิตทีกล่าวไว้ เบื Eองต้ นแล้ ว บริ ษัทยังคงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่หรื อการ
เจรจาต่อรองราคาจากผู้จําหน่ายวัตถุดิบรายเดิม เพือให้ ได้ ราคาทีถูกลง โดยบริ ษัทมีการมองหาแหล่ง Supply ใหม่ๆจากทาง
ประเทศเกาหลีเพิมเติม และการติดต่อหาผู้ผลิตรายใหม่เพิมขึ Eน จากตะวันออกกลางให้ เป็ น Supplier รายใหม่ ทําให้ ราคาวัตถุดิบ
ทีทําการสังซื Eอจากรายใหม่นี E เพือให้ ได้ ราคาค่อนข้ างตําส่งผลให้ บริ ษัทมีต้นทุนการผลิตลดตําลง รวมทังบริ
E ษัทไม่ได้ มีการพึงพา ผู้
จําหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ รายใดรายหนึง ในขณะเดียวกัน ผู้จําหน่ายวัตถุดิบรายเดิมในประเทศนันE ทางบริ ษัทก็ได้ ทําการเจรจา
ต่อรองการสังซื Eอแบบตกลงราคาไว้ ในสัญญา(Contract) เพือให้ ได้ ราคาทีไม่คอ่ ยผันผวนตามตลาด ประกอบกับบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึง
โอกาสในการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว โดยมีแนวโน้ มทีจะลงทุนเครื องจักรเพิมในปี ต่อๆ ไป เพือรองรับกําลังการผลิตให้
สนองตอบความต้ องการของตลาดทีเพิมมากขึ Eน และเพือให้ ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ จึงทําให้ อตั ราการเติบโตของของ
ยอดขายผลิตภัณฑ์ฟิล์มเพิมสูงขึ Eน ซึงเป็ นผลมาจากการเพิมส่วนแบ่งตลาดของฐานลูกค้ าเดิมและการเพิมลูกค้ ารายใหม่
ในปี 2560 สภาพการแข่งขันในตลาดงานพิมพ์ฉลากกาวมีความรุนแรงเพิมสูงขึ Eนอย่างต่อเนือง ทังจากคู
E
แ่ ข่งขันทีเป็ นบริ ษัท
ต่างชาติทีเข้ ามาลงทุนในประเทศ และคู่แข่งในประเทศขนาดย่อยทีเข้ ามาในตลาดเพิมมากขึ Eน ซึงทําให้ สภาพการแข่งขันในด้ าน
ราคารุ นแรง สภาพราคาในตลาดลงตําลง เพือให้ ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอและรองรับกําลังการผลิตให้ สนองตอบความ
ต้ องการของตลาดทีเพิมมากขึ Eน ดังจะเห็นได้ จากในช่วงปี 2560 บริษัทมีการลงทุนเพิมในส่วนของเครื องจักรงานพิมพ์ฉลากกาว
เน้ นในการเพิมมูลค่าให้ กบั สินค้ า ซึงคาดว่าจะติดตังแล้
E วเสร็ จในช่วงกลางปี 2561 โดยนโยบายการแข่งขันของบริ ษัทจะมุง่ เน้ นใน
กลุม่ ลูกค้ าทีต้ องการคุณภาพและมูลค่าเพิมของสินค้ า และมีการพัฒนาด้ านการบริ การเพือให้ สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ รวดเร็ วมากยิงขึ Eน ทังนี
E Eบริ ษัทฯมุ่งเน้ นการเติบโตไปยังกลุ่มลูกค้ ารายใหญ่และรายย่อยทังฐานลู
E
กค้ าเดิม และฐาน
ลูกค้ าใหม่ ในกลุม่ อุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้ าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื องดืม และอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์
ในปี 2560 สภาวการณ์แข่งขันของกลุ่มผลิต หลอดลามิเนต เพือใช้ บรรจุยาสีฟัน เนืองจากเป็ นการผลิตทีใช้ เทคโนโลยีและ
ความชํานาญเฉพาะ ซึงการลงทุนในเครื องจักรค่อนข้ างสูง และไม่สามารถดัดแปลงไปใช้ ในอุตสาหกรรมชนิดอืนได้ จึงทําให้ สินค้ า
ชนิดนีมE ีคู่แข่งขันไม่ มากราย บริ ษัทมีคู่แข่งขันหลัก ภายในประเทศมีเพียงรายเดีย ว แต่จะมีคู่แข่งจากต่างประเทศ ในภูมิภาค
อาเซียนเข้ ามา โดยลักษณะการดําเนินธุรกิจและการติดต่อซื Eอขายยังคงเป็ นไปแบบเดิม ไม่มีการเปลียนแปลงมากนัก แต่ปัจจุบนั
ทางบริ ษั ทได้ ศึกษาความเป็ นไปได้ ทีจะหาวัสดุทีนํา มาใช้ ทดแทนวัต ถุดิบทีต้ องนําเข้ า มาจากต่างประเทศ โดยได้ พัฒ นาทาง
เทคโนโลยี ทําให้ บริษัทสามารถผลิตหลอดทีใช้ Aluminum Foil ทีบางลง ซึงสามารถลดต้ นทุนผลิตได้ อีกทังยั
E งเป็ นผลดีตอ่ ลูกค้ าที
สามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ เช่นกัน
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2. ความสามารถในการทํากําไร
ผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบ 3 ปี ทีผ่านมา

รายได้ จากการขาย
รายได้ อนื
- กําไรจากอัตราแลกเปลียน
- อืนๆ
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กําไรก่ อนดอกเบีย; จ่ ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี Eยจ่าย
ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ

2560
1,570,953,187

2559
1,487,939,656

หน่ วย : บาท
2558
1,429,166,991

991,609
15,772,475
1,587,717,271
1,459,332,772
2,854,800
131,239,299

55,517
18,046,116
1,506,041,289
1,393,375,711
6,878,054
119,543,632
10,170,253
109,373,379

1,374,922
16,975,616
1,447,517,529
1,346,316,586
4,098,072
105,299,015
8,977,347
96,321,668

12,957,592
118,281,707

ผลการดําเนินงาน ในปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ รวมเพิมขึ Eนจากปี ทีผ่านมา จํานวน 81.68 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ Eนในอัตรา
ร้ อยละ 5.4 ทังนี
E Eมียอดขายเพิมขึ Eนจากส่วนงานผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก เป็ นจํานวนเงิน 30.52 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ Eนในอัตรา
ร้ อยละ 3.1 ส่วนงานบริ ก ารงานพิม พ์ ฉลากกาวเพิ มขึ นE 36.60 ล้ า นบาท หรื อ เพิ มขึ นE ในอัต ราร้ อยละ 8.5 และส่ว นงาน
ผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนตเพิมขึ Eน 15.90 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ Eนในอัตราร้ อยละ 20.4 ตามลําดับ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไรเปรียบเทียบ 3 ปี ทผ่ี านมา
2560
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้
E น
(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
(%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
(%)
อัตรากําไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
(%)

15.33
8.35
112.41
7.44
10.00

2559
14.77
8.03
79.36
7.23
9.90

2558
13.34
7.37
198.49
6.64
9.41

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไรในปี 2560 โดยภาพรวมบริษัทมีอตั ราส่วนตัวเลขไม่แตกต่างจากปี ทผ่ี านมา
ยังคงอยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ซึงแสดงถึงบริ ษัทมีการบริ หารจัดการในการหากําไรได้ ในระดับทีเหมาะสมสมําเสมอ และ
สามารถดําเนินการได้ อย่างต่อเนือง
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3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
3.1. ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี ทีผ่านมา
หน่ วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์ รวมทัง; สิน;
หนี Eสินหมุนเวียนรวม
หนี Eสินไม่หมุนเวียนรวม
หนีส; นิ รวมทัง; สิน;
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หนีส; นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวมทัง; สิน;

2560
779,380,509
635,393,194
1,414,773,703
214,447,028
17,069,900
231,516,928
1,183,256,775
1,414,773,703

2559
755,794,424
505,670,815
1,261,465,239
142,528,886
13,786,693
156,315,579
1,105,149,660
1,261,465,239

2558
708,531,706
532,945,683
1,241,477,389
206,850,865
10,950,243
217,801,108
1,023,676,281
1,241,477,389

ฐานะทางการเงินในปี 2560 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเพิมขึ Eนจากปี ทีผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากเครื องจักรระหว่างติดตังE
เพิมขึ Eน 178.90 ล้ านบาท จาก 0.55 ล้ านบาท ในปี ก่อน เป็ น 179.45 ล้ านบาท ในปี นี E เนืองจากเป็ นเครื องจักรทียังติดตังไม่
E แล้ ว
เสร็ จ ซึงเป็ นการลงทุนในเครื องจักรส่วนงานฟิ ล์มพลาสติกและส่วนงานบริ การงานพิมพ์
ภาระผูกพันและหนี Eสินทีอาจจะเกิดขึ Eนตามทีมีการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 24 ภาระผูกพันจากการ
ซื Eอสินทรัพย์ถาวร (กลุ่มเครื องจักร) จากต่างประเทศ เนืองจาก ณ สิ Eนปี 2560 เป็ นการจ่ายชําระเพียงเงินมัดจําซึงเป็ นไปตาม
เงือนไขทีได้ ตกลงร่วมกันกับผู้ขายยังคงค้ างชําระส่วนทีเหลือจนกว่าจะติดตังแล้
E วเสร็ จ
3.2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เปรียบเทียบ 3 ปี ทีผ่านมา
2560
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า

8.36
21.92
1.12

2559
8.67
28.11
1.20

2558
7.76
22.17
1.17

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริ หารสินทรัพย์ในปี 2560 โดยภาพรวมบริ ษัทมีตวั เลขอัตราส่วนไม่แตกต่างจากปี ที
ผ่านมา ยังคงอยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ซึงแสดงถึงบริ ษัทมีการบริ หารจัดการในการใช้ สินทรัพย์ เพือให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพในการ
ดําเนินงาน ในระดับทีเหมาะสม สมําเสมอและดําเนินการได้ อย่างต่อเนือง
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4. ความเพียงพอของเงินทุน
- อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง, ความสามารถในการชําระหนี E และนโยบายทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี ทีผ่านมา
2560
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี Eการค้ า
เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี Eเฉลีย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
เท่า
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี E
เท่า
ระยะเวลาชําระหนี E
วัน
Cash Cycle
วัน
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี Eสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี Eย
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (หลักเงินสด) เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(%)

2559

2558

3.63
3.10
3.80
94.69
15.24
23.62
11.75
30.65
87.66

5.30
4.52
3.72
96.87
14.12
25.50
14.68
24.53
97.85

3.43
2.93
3.85
93.57
15.39
23.39
9.65
37.30
79.66

0.20
N/A
0.44
*30.30

0.14
N/A
0.38
30.15

0.21
N/A
0.75
30.25

* ยังไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
5. ปั จจัยที$มีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
1). ราคาเม็ดพลาสติก ซึงเป็ นวัตถุดิบหลักของธุรกิจ ในปี 2560 ทีผ่านมา ความผันผวนของราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกกลุม่
PE และ PP ถือว่าราคาไม่ผนั ผวน แต่แนวโน้ มในปี 2561 บริ ษัทยังคงดําเนินการใช้ มาตรการป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบและ
ควบคุมต้ นทุนราคาวัตถุดิบอย่างต่อเนืองเหมือนปี 2560 คือมีแนวทางในการสํารองไว้ ล่วงหน้ าอย่างสมําเสมอและมีการ Supply
วัตถุดิบของบริษัทรายใหญ่ๆในประเทศสํารองไว้ ประกอบกับจากการทีทางบริ ษัทตังเป้
E าไว้ ตงแต่
ั E ปี 2558 ในการทีจะพยายามลด
ต้ นทุนการผลิตลง โดยการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่หรื อการเจรจาต่อรองราคาจากผู้จําหน่ายวัตถุดิบรายเดิม เพือให้ ได้ ราคาทีถูกลง
โดยบริ ษัทมีการมองหาแหล่ง Supply ใหม่ๆจากทางประเทศเกาหลีเพิมเติม เพือป้องกันความเสียงการขาดแคลนวัตถุดิบ เพราะ
การพึงพาแหล่งวัตถุดบิ เพียงแค่แหล่งเดียว อาจจะไม่ปลอดภัยในการดําเนินการผลิตฟิ ล์ม และบริษัทได้ ติดต่อหาผู้ผลิตวัตถุดิบราย
ใหม่ๆจากตะวันออกกลางให้ เป็ น Supplier รายใหม่ ทําให้ ราคาวัตถุดิบทีทําการสังซื Eอจากรายใหม่นี E ได้ ราคาค่อนข้ างตําส่งผลให้
บริ ษัท มีต้นทุนการผลิตลดตําลง รวมทังบริ
E ษั ทไม่ได้ มีก ารพึงพา ผู้จําหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ รายใดรายหนึง ในขณะเดียวกันผู้
จําหน่ายวัตถุดิบรายเดิมในประเทศนันE ทางบริษัทก็ได้ ทําการเจรจาต่อรองการสังซื Eอแบบตกลงราคาไว้ ในสัญญา(Contract) เพือให้
ได้ ราคาทีไม่คอ่ ยผันผวนตามตลาด โดยการซื Eอดังกล่าวทําให้ ได้ ราคาทีค่อนข้ างคงที และได้ ยอดการสังซื Eออย่างสมําเสมอในแต่ละ
เดือน จึงไม่มผี ลกระทบจากกรณีทีวัตถุดิบขาดตลาด เพราะทางผู้จําหน่ายวัตถุดิบได้ ทําการจัดเก็บเตรียมไว้ Supply ให้ ตลอดเวลา
ตามสัญญา (Contract) ทีตกลงกันไว้
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กราฟแสดงแนวโน้ มของราคาเม็ดพลาสติก PP, PE และ นํ Eามัน

USD/Kg

USD/BL

2).สภาวการณ์ แข่งขันของอุตสาหกรรมฟิ ล์มทียังคงมีการแข่งขันสูงขึ Eน ทังเรื
E องราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริ การ
แนวโน้ มในปี 2561 บริ ษัทยังคงดําเนินการตามแผนทีตังเป้
E าไว้ ในการทีจะพยายามลดต้ นทุนการผลิตลง โดยการหาแหล่งวัตถุดิบ
ใหม่หรื อการเจรจาต่อรองราคาจากผู้จําหน่ายวัตถุดิบรายเดิม เพือให้ ได้ ราคาต้ นทุนทีถูกลง ซึงบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงโอกาสในการ
เติบโตในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว และมีแนวโน้ มทีจะลงทุนเครืองจักรเพิมในปี ตอ่ ๆ ไป เพือรองรับกําลังการผลิตให้ สนองตอบความ
ต้ องการของตลาดทีเพิมมากขึ Eน และเพือให้ ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆอยูเ่ สมอ ดังจะเห็นได้ จากในช่วงปี 2560 บริษัทมีการลงทุนเพิม
ในส่วนของเครื องจักรงานพิมพ์ฉลากกาว ซึงคาดว่าจะติดตังแล้
E วเสร็ จในช่วงกลางปี 2561 รวมทังในขณะเดี
E
ยวกันบริ ษัทก็เน้ นการ
ปรับสูตรการผลิตให้ ได้ ราคาสูตรทีถูกลง โดยจะมีผลทําให้ ราคาของสินค้ าทีผลิตนันถู
E กลงและมีคณ
ุ ภาพดีเหมือนเดิม รวมทังบริ
E ษัท
มีการแลกเปลียนข้ อมูลหรื อการติดตามนวัตกรรม เม็ดพลาสติกทีมีคุณสมบัติใหม่ๆจากSupplier ซึงเป็ นสิงทีทางบริ ษัทจะต้ อง
ดําเนินการ และนํามาต่อยอดทําการผลิตออกมาเป็ นสินค้ าตัวใหม่ๆ เพือเพิมยอดขาย จึงทําให้ แนวโน้ มในปี 2561 บริ ษัทสามารถ
แข่งขันและทําตลาดได้ เพิมขึ Eน โดยมียอดการผลิตเต็มกําลังการผลิตมากกว่าในหลายๆปี ทีผ่านมา ซึงจะได้ รับความไว้ วางใจจาก
ลูกค้ าทังรายเดิ
E
มทีซื Eอขายกันมายาวนานและรายใหม่ๆทีเพิงเข้ ามาเป็ นลูกค้ า
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รายงานผูส้ อบบัญชีรบั อนญ
ุ าต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงิ น ที แสดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย ของบ ริ ษั ท ไท ย โอ.พี .พี . จํ ากั ด (ม ห า ชน )
ซึงประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2560 งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถื อหุ้น งบกํ าไรขาดทุ น
งบกํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ และงบกระแสเงิ นสดสําหรั บปี สิ นE สุดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ด้ วยเช่นกัน
ข้ าพเจ้ าเห็ นว่า งบการเงิ นที แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิ จการข้ างต้ นนี แE สดงฐานะการเงิ น ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ Eนสุดวันเดียวกันของบริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากบริษัทตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี E ข้ าพเจ้ าเชือว่า
หลักฐานการสอบบัญชีทีข้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื$องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสํ า คั ญ ในการตรวจสอบคื อ เรื องต่ า งๆ ที มี นั ย สํ า คั ญ ที สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี ยงผู้ ประกอบวิ ช าชี พ ของข้ าพเจ้ า
ในการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นํา
เรื องเหล่านี Eมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจ การ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
E Eข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี E
เรื$องสําคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่ อไปนี ;
การแสดงมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ
ตามทีกล่า วไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 2.5 และข้ อ 8 บริ ษั ท ฯ มีสินค้ าสําเร็ จรู ป จํ านวน 71.78 ล้ านบาท ซึงสิ นค้ า
สําเร็ จรูปดังกล่าวเป็ นสินค้ าประเภทฟิ ล์มพลาสติกและสติกเกอร์ ทีผลิตตามคําสังซื Eอเป็ นรู ปแบบเฉพาะของลูกค้ าแต่ละราย และ
สินค้ าทีผลิตเพือการจําหน่ายทัวไป ปกติ บริ ษัทฯ จะมีการผลิตสินค้ าให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดในปั จจุบนั อย่าง
ต่ อ เนื อง ทํ า ให้ อาจมี สิ น ค้ าสํ า เร็ จ รู ป ที ผลิ ต เกิ น คํ า สั งซื อE หรื อ เป็ นสิ น ค้ าที ล้ าสมั ย ซึ งการวัด มู ล ค่ า ของสิ น ค้ าคงเหลื อ
เป็ นเรื องที มี นัยสํ า คัญ ซึงต้ อ งให้ ค วามสนใจเป็ น พิ เศษในการตรวจสอบ และตามนโยบายการบัญ ชี สํา หรั บ สิ น ค้ า คงเหลื อ
ของบริ ษั ท ฯ ที แสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ า สุท ธิ ที จะได้ รั บ แล้ วแต่ ร าคาใดจะตํ ากว่ า นั นE ผู้ บริ ห ารใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
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ในการพิ จ ารณาจํ านวนค่า เผื อการลดมูลค่า สิน ค้ าสํา เร็ จ รู ป โดยกํา หนดจํ า นวนค่า เผื อการลดมูลค่า สิ น ค้ าจากอัต ราร้ อยละ
ของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ค้ าที เคลื อนไหวช้ าหรื อ ล้ าสมั ย ในแต่ ล ะช่ ว งอายุ ข องสิ น ค้ าคงเหลื อ และวิ เ คราะห์ สิ น ค้ า
ทีเคลือนไหวช้ าหรือล้ าสมัยรายตัวประกอบ โดยมูลค่าสุทธิทีจะได้ รับพิจารณาจากราคาทีคาดการณ์วา่ จะจําหน่ายได้
วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าต่ อเรื$องดังกล่ าว
ข้ า พเจ้ า ทดสอบการควบคุม ภายในเกี ยวกับ การคํ า นวณต้ น ทุน สิ น ค้ า เข้ า ร่ ว มสังเกตการณ์ ก ารตรวจนับ สิ น ค้ า ตรวจสอบ
การจัด ทํารายงานวิเคราะห์ อ ายุของสิ น ค้ า สอบถามฝ่ ายบริ ห ารและพิจ ารณาความเหมาะสมของข้ อสมมติ ฐานและวิธีก าร
ที ผู้ บริ ห ารใช้ ในการกํ า หนดมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที คาดว่ า จะได้ รั บ โดยการตรวจสอบหลั ก ฐานซึ งแสดงถึ ง การประมาณ การ
เรื องการกําหนดอัตราร้ อยละทีใช้ ในการคํานวณค่าเผือการลดมูลค่าสินค้ าในแต่ละช่วงอายุสนิ ค้ า และการทดสอบการคํานวณค่า
เผื อการลดมูล ค่ า สิ น ค้ าคงเหลื อ โดยเปรี ย บเที ย บต้ นทุน ของสิ น ค้ าคงเหลื อ กั บ มู ล ค่ า สุท ธิ ที คาดว่ า จะได้ รั บ นอกจากนี E
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ ความสําคัญกับความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการวัดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
เรื$องอื$น
งบการเงิ น ที แสดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย ของบริ ษั ท ไทย โอ.พี .พี . จํ า กั ด (มหาชน) และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ของบริ ษั ท ไทย โอ.พี.พี. จํ า กัด (มหาชน) สําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ที แสดงเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเที ยบตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีทา่ นอืนในสํานักงานเดียวกันกับข้ าพเจ้ า ซึงแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือนไข ตามรายงานลงวันที 27 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ อมูลอื$น
ผู้ บริ หารเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้ อมู ล อื น ข้ อมู ล อื นประกอบด้ วยข้ อมู ล ซึ งรวมอยู่ ใ น รายงานประจํ า ปี แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง
งบการเงิ น และรายงานของผู้สอบบัญ ชี ที แสดงอยู่ใ นรายงานนันE ซึ งคาดว่ า รายงานประจํ า ปี จ ะถู ก จัด เตรี ย มให้ ข้ า พเจ้ า
ภายหลังวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี E
ความเห็ น ของข้ าพเจ้ าต่ อ งบการเงิ น ที แสดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ว นได้ เ สี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง
ข้ อมูลอืนและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชือมันต่อข้ อมูลอืน
ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ าพ เจ้ าที เกี ยวเนื องกั บ การตรวจสอบงบการเงิ น ที แสดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว น ได้ เสี ย และ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การคื อ การอ่านและพิจ ารณาว่า ข้ อ มูลอื นมี ค วามขัด แย้ ง ที มีส าระสํา คัญ กับ งบการเงิน หรื อ กับ ความรู้
ทีได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรือปรากฏว่าข้ อมูลอืนมีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื อข้ าพเจ้ าได้ อ่ า นรายงานประจํ า ปี หากข้ าพเจ้ าสรุ ป ได้ ว่ า มี ก ารแสดงข้ อมู ล ที ขั ด ต่ อ ข้ อเท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํ า คั ญ
ข้ าพเจ้ าต้ องสือสารเรื องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลและฝ่ ายบริหารของบริษัท
ความรั บ ผิดชอบของผู้บ ริ ห ารและผู้มีห น้ าที$ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน ที$แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริ หารมีหน้ าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านี Eโดยถูกต้ องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู้บริ หารพิจารณา
ว่าจําเป็ นเพือให้ สามารถจัดทํางบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดง
ข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
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ในการจัด ทํา งบการเงิน ทีแสดงเงิ นลงทุน ตามวิธี ส่วนได้ เสี ยและงบการเงิน เฉพาะกิจ การ ผู้บ ริ ห ารรับ ผิด ชอบในการประเมิน
ความสามารถของบริ ษั ท ในการดํา เนิน งานต่อ เนื อง เปิ ดเผยเรื องที เกี ยวกับการดํ า เนิ น งานต่อเนื อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้ เกณฑ์ ก ารบัญ ชี สํา หรั บ การดํ า เนิ น งานต่อ เนื องเว้ น แต่ผ้ ูบริ ห ารมีค วามตังE ใจที จะเลิก บริ ษั ท หรื อ หยุด ดํ า เนิ น งาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลมีหน้ าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ความรั บผิด ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที$แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงิน เฉพาะ
กิจการ
การตรวจสอบของข้ า พเจ้ ามี ว ัต ถุป ระสงค์ เพื อให้ ได้ ค วามเชื อมันอย่า งสมเหตุส มผลว่า งบการเงิ น ที แสดงเงิ น ลงทุน ตามวิ ธี
ส่ว นได้ เสี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูล ที ขัด ต่อ ข้ อเท็ จ จริ ง อัน เป็ น สาระสํ า คัญ หรื อไม่
ไม่ว่ าจะเกิ ด จากการทุจริ ต หรื อ ข้ อผิด พลาดและรายงานของผู้สอบบัญ ชี ซึงรวมความเห็ น ของข้ า พเจ้ า อยู่ด้ ว ยความเชือมัน
อย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื อมันในระดั บ สูง แต่ ไ ม่ ได้ เป็ นการรั บ ประกั น ว่ า การปฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบั ญ ชี จ ะสามารถเสนอตรวจพบข้ อมู ล ขัด ต่ อ ข้ อเท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํ า คั ญ ที มี อ ยู่ ไ ด้ เสมอไป ข้ อ มู ล ที ขั ด ต่ อ
ข้ อ เท็จ จริ งอาจเกิ ด จากการทุจ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิด พลาดและถื อ ว่า มี ส าระสํ า คัญ เมื อคาดการณ์ ได้ อ ย่า งสมเหตุส มผลว่า รายการ
ที ขัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง แต่ ล ะรายการหรื อ ทุ กรายการรวมกัน จะมี ผ ลต่อ การตัด สิน ใจทางเศรษฐกิ จ ของผู้ใช้ ง บการเงิ น ที แสดง
เงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้ งบการเงินเหล่านี E
ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้ าพเจ้ า ได้ ใช้ ดุลยพิ นิจและการสังเกตและสงสัย เยียงผู้ป ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
x

ระบุ และประเมิ นความเสี ยงจากการแสดงข้ อมูลที ขัดต่ อข้ อเท็ จจริ งอัน เป็ นสาระสํ าคัญ ในงบการเงิน ที แสดงเงิ น ลงทุ น
ตามวิ ธี ส่วนได้ เสี ยและงบการเงิน เฉพาะกิจ การ ไม่ว่า จะเกิ ด จากการทุจ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดออกแบบและปฏิ บัติ ง าน
ตามวิ ธี ก ารตรวจสอบเพื อตอบสนองต่ อ ความเสี ยงเหล่ านั นE และได้ หลัก ฐานการสอบบั ญ ชี ที เพี ย งพอและเหมาะสม
เพื อเป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของข้ า พเจ้ า ความเสี ยงที ไม่ พ บข้ อมู ล ที ขัด ต่อ ข้ อเท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํ า คัญ
ซึ งเป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ า ความเสี ยงที เกิ ด จากข้ อผิ ด พลาดเนื องจากการทุ จ ริ ต อาจเกี ยวกั บ การ
สมรู้ ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังE ใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลทีไม่ตรงตามข้ อเท็ จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

x

ทํ าความเข้ าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที เกี ยวข้ องกั บ การตรวจสอบ เพื อออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที เหมาะสม
กั บ สถานการณ์ แต่ ไม่ ใ ช่ เ พื อวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายใน
ของบริ ษัท

x

ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที ผู้ บริ ห ารใช้ และความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี
และการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องซึงจัดทําขึ Eนโดยผู้บริ หาร

x

สรุ ป เกี ยวกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เกณ ฑ์ การบั ญ ชี สํ า หรั บ การดํ าเนิ นงานต่ อ เนื องของผู้ บริ ห ารและ
จากหลัก ฐานการสอบบั ญ ชี ที ได้ รั บ สรุ ป ว่ ามี ค วามไม่ แน่ น อนที มี สาระสํ า คั ญ ที เกี ยวกั บ เหตุก ารณ์ หรื อ สถานการณ์
ที อาจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้ อสงสัย อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ความสามารถของบริ ษั ท ในการดํ า เนิ น งานต่ อ เนื องหรื อ ไม่
ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้ อสรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที มี ส าระสํ า คั ญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่ า วไว้ ในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี
ของข้ า พเจ้ าโดยให้ ข้ อ สัง เกตถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น ที เกี ยวข้ อ ง หรื อ ถ้ าการเปิ ดเผยดัง กล่ า วไม่ เพี ย งพอ
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ความเห็ น ของข้ า พเจ้ าจะเปลี ยนแปลงไป ข้ อสรุ ป ของข้ าพเจ้ าขึ นE อยู่ กั บ หลัก ฐานการสอบบั ญ ชี ที ได้ รั บ จนถึ งวัน ที
ในรายงานของผู้สอบบัญ ชี ของข้ าพเจ้ า อย่ างไรก็ ตาม เหตุ การณ์ ห รื อ สถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุใ ห้ บริ ษั ท ต้ อ ง
หยุดการดําเนินงานต่อเนือง
x

ประเมิ น การนํ า เสนอโครงสร้ างและเนื อE หาของงบการเงิ น ที แสดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย และงบการเงิ น
เฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลว่างบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามทีควรหรือไม่

x

ได้ รับ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที เหมาะสมอย่างเพี ย งพอเกี ยวกับข้ อมูล ทางการเงิน ของบริ ษั ท ร่ ว มเพื อแสดงความเห็ น
ต่องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย

ข้ า พเจ้ าได้ สื อสารกั บ ผู้มี ห น้ า ที ในการกํ า กับ ดูแ ลในเรื องต่า งๆ ที สํ า คัญ ซึ งรวมถึ ง ขอบเขตและช่ว งเวลาของการตรวจสอบ
ตามที ได้ ว างแผนไว้ ประเด็ น ที มี นัย สํ า คัญ ที พบจากการตรวจสอบรวมถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งที มี นัย สํ า คัญ ในระบบการควบคุม
ภายใน หากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คํ า รั บ รองแก่ ผ้ ู มี ห น้ าที ในการกํ า กั บ ดู แ ลว่ า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิ บัติ ต ามข้ อกํ า หนดจรรยาบรรณที เกี ยวข้ องกั บ
ความเป็ นอิ ส ระและได้ สื อสารกับ ผู้ มี ห น้ า ที ในการกํ า กับ ดู แ ลเกี ยวกับ ความสัม พัน ธ์ ท ังE หมดตลอดจนเรื องอื นซึ งข้ า พเจ้ า
เชื อว่ า มี เหตุผ ลที บุ ค คลภายนอกอาจพิ จ ารณาว่า กระทบต่ อ ความเป็ นอิ ส ระของข้ า พเจ้ าและมาตรการที ข้ าพเจ้ าใช้ เพื อ
ป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องที สื อสารกับ ผู้มี ห น้ า ที ในการกํ า กับ ดูแ ล ข้ า พเจ้ าได้ พิ จ ารณาเรื องต่ า งๆ ที มี นัย สํ า คัญ มากที สุด ในการตรวจสอบ
งบการเงิ น ที แสดงเงิ น ลงทุน ตามวิ ธี ส่ว นได้ เสี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การในงวดปั จ จุ บัน และกํ า หนดเป็ นเรื องสํ า คัญ
ในการตรวจสอบ ข้ า พเจ้ าได้ อธิ บ ายเรื องเหล่ า นี ใE นรายงานของผู้สอบบั ญ ชี เว้ นแต่ ก ฎหมายหรื อ ข้ อบั ง คับ ไม่ ใ ห้ เปิ ดเผย
ต่อ สาธารณะเกี ยวกับ เรื องดังกล่า ว หรื อ ในสถานการณ์ ที ยากที จะเกิ ด ขึนE ข้ า พเจ้ าพิ จ ารณาว่า ไม่ค วรสื อสารเรื องดังกล่า ว
ในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทํา ดังกล่า วสามารถคาดการณ์ ได้ อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสือสารดังกล่าว

(นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4563

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์
บาท

หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว คราว - สุทธิ
ลูกหนี1 การค้า - กิจการทีเ กีย วข้องกัน
ลูกหนี1 การค้า - กิจการอืน - สุทธิ
ลูกหนี1 อืน
เงินให้กยืู ้ มระยะสัน1 แก่พนักงาน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

3
4
5 และ 22
6
7

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

44,740,569
205,463,160
96,754,109
316,469,153
22,822,791
711,965
87,272,318
5,146,444

121,652,065
120,808,359
99,276,937
301,115,867
18,854,903
990,154
89,820,480
3,275,659

44,740,569
205,463,160
96,754,109
316,469,153
22,822,791
711,965
87,272,318
5,146,444

121,652,065
120,808,359
99,276,937
301,115,867
18,854,903
990,154
89,820,480
3,275,659

779,380,509

755,794,424

779,380,509

755,794,424

9 และ 22
10
11
19

66,397,447
539,683,339
3,514,218
8,023,767

72,817,239
389,051,392
4,028,254
5,583,941

27,421,905
539,683,339
3,514,218
8,023,767

27,421,905
389,051,392
4,028,254
5,583,941

12 และ 21.4

13,584,985
3,594,220
595,218

14,099,820
19,045,725
1,044,444

13,584,985
3,594,220
595,218

14,099,820
19,045,725
1,044,444

635,393,194

505,670,815

596,417,652

460,275,481

1,414,773,703

1,261,465,239

1,375,798,161

1,216,069,905

8

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ทีด ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
ค่าใช้จ่ายจ่ ายล่วงหน้า
เงินมัดจําเพือซือ1 เครืองจักร
อืนๆ

งบการเงินทีแ สดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เ สีย
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี1
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บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
หนี1 สินและส่วนของผู ้ถือหุ ้น
บาท

หมายเหตุ
หนี1 สินหมุนเวียน
เจ้าหนี1 การค้า - กิจการทีเ กีย วข้องกัน
เจ้าหนี1 การค้า - กิจการอืน
เจ้าหนี1 อนื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ าย - กิจการทีเ กีย วข้องกัน
- กิจการอืน
เจ้าหนี1 คา่ ซือ1 สินทรัพย์
ภาษีเ งินได้คา้ งจ่ าย
หนี1 สินหมุนเวียนอืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

22

61,675,931
51,570,328

36,808,311
49,582,253

61,675,931
51,570,328

36,808,311
49,582,253

22

2,596,343
52,672,195
40,086,475
3,611,848
2,233,908

4,387,318
45,671,064
3,937,872
2,142,068

2,596,343
52,672,195
40,086,475
3,611,848
2,233,908

4,387,318
45,671,064
3,937,872
2,142,068

214,447,028

142,528,886

214,447,028

142,528,886

17,069,900

13,786,693

17,069,900

13,786,693

17,069,900

13,786,693

17,069,900

13,786,693

231,516,928

156,315,579

231,516,928

156,315,579

รวมหนี1 สินหมุนเวีย น
หนี1 สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

งบการเงินทีแ สดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เ สีย
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

14

รวมหนี1 สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี1 สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี1
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บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
หนี1 สินและส่วนของผู ้ถือหุ ้น
บาท

หมายเหตุ
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ทุนเรือนหุ ้น
หุ ้นสามัญ 6,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท
ทุนทีอ อกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 6,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

15

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี1 สินและส่วนของผู ้ถือหุ ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี1

งบการเงินทีแ สดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เ สีย
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000
52,000,000

60,000,000
52,000,000

60,000,000
52,000,000

60,000,000
52,000,000

6,000,000
1,090,011,479
(24,754,704)

6,000,000
1,002,629,772
(15,480,112)

6,000,000
1,026,281,233
-

6,000,000
941,754,326
-

1,183,256,775

1,105,149,660

1,144,281,233

1,059,754,326

1,414,773,703

1,261,465,239

1,375,798,161

1,216,069,905
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หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี1

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

60,000,000

52,000,000

-

-

16

52,000,000
-

60,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
เงินปันผลจ่ าย
การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

52,000,000

-

60,000,000

16

52,000,000
-

60,000,000
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
เงินปันผลจ่ าย
การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุ

ทุนทีอ อก
และชําระแล้ว

บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
สําหรับปี สิน1 สุดวันที 31 ธันวาคม 2560

6,000,000

-

6,000,000
-

6,000,000

-

6,000,000
-

จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

กําไรสะสม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

941,754,326

102,495,325

867,159,001
(27,900,000)

1,026,281,233

115,426,907

941,754,326
(30,900,000)

ยังไม่ได้จัดสรร

1,059,754,326

102,495,325

985,159,001
(27,900,000)

1,144,281,233

115,426,907

1,059,754,326
(30,900,000)

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
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บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี ส1นิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2560
บาท
งบการเงินทีแ สดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เ สีย
หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อืน
- กําไรจากอัตราแลกเปลียน
- อืนๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ ายในการขาย
ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ ายอืน
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมค่าใช้จ่ าย

17

10
18

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กําไรก่อนภาษีเ งินได้
ภาษีเ งินได้

19

กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ ้นขั1นพื1นฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ1 า หนัก (หุ ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี1

1,570,953,187

1,487,939,656

1,570,953,187

1,487,939,656

991,609
15,772,475

55,517
18,046,116

991,609
15,772,475

55,517
18,046,116

1,587,717,271

1,506,041,289

1,587,717,271

1,506,041,289

1,330,158,465
31,611,054
97,563,253

1,268,116,261
30,881,483
86,179,052

1,330,158,465
31,611,054
97,563,253

1,268,116,261
30,881,483
86,179,052

-

8,198,915

1,459,332,772

8,198,915

1,459,332,772

1,393,375,711

2,854,800

6,878,054

131,239,299

119,543,632

128,384,499

112,665,578

12,957,592

10,170,253

12,957,592

10,170,253

118,281,707

109,373,379

115,426,907

102,495,325

19.71

18.23

19.24

17.08

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

-

1,393,375,711
-
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บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สน1ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2560
บาท

หมายเหตุ
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
รายการทีจ ะจัดประเภทรายการใหม่เ ข้าไป
ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการทีจ ะจัดประเภทรายการใหม่เ ข้าไป
ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี1

งบการเงินทีแ สดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เ สีย
2560
2559
118,281,707

9

109,373,379

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
115,426,907

102,495,325

(9,274,592)

-

-

-

(9,274,592)

-

-

-

109,007,115

109,373,379

115,426,907

102,495,325
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บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี ส1นิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2560
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปี เ ป็ นเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ดอกเบี1ยรับ
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
หนี1 สูญ
หนี1 สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลียนทีย งั ไม่เ กิดขึ1น
ขาดทุน (กําไร) ทีย งั ไม่เ กิดขึ1นจากการเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์เ พือค้า
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ ายหลักทรัพย์เ พือค้า
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ ายและตัดบัญชีทดี ิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดจ่ ายในการซือ1 หลักทรัพย์เ พือค้า
เงินสดรับจากการจําหน่ ายหลักทรัพย์เ พือค้า
ลูกหนี1 การค้า - กิจการทีเ กีย วข้องกัน ลดลง (เพิมขึ1น)
ลูกหนี1 การค้า - กิจการอืน ลดลง (เพิมขึ1น)
ลูกหนี1 อนื - รายได้ค ้างรับ - กิจการทีเ กีย วข้องกัน ลดลง (เพิม ขึ1น)
ลูกหนี1 อนื - เงินทดรองจ่ าย - กิจการทีเ กีย วข้องกัน ลดลง (เพิมขึ1น)
ลูกหนี1 อนื - อืนๆ ลดลง (เพิมขึ1น)
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั1นแก่พนักงาน ลดลง (เพิมขึ1น)
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิม ขึ1น)
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ลดลง (เพิมขึ1น)
เจ้าหนี1 การค้า - กิจการทีเ กีย วข้องกัน เพิมขึ1น (ลดลง)
เจ้าหนี1 การค้า - กิจการอืน เพิมขึ1น (ลดลง)
เจ้าหนี1 อนื - ค่าใช้จ่ ายค้างจ่ าย - กิจการทีเ กีย วข้องกัน เพิม ขึ1น (ลดลง)
เจ้าหนี1 อนื - ค่าใช้จ่ ายค้างจ่ าย - กิจการอืน เพิมขึ1น (ลดลง)
หนี1 สินหมุนเวียนอืน เพิมขึ1น (ลดลง)
จ่ ายผลประโยชน์ พนักงาน
จ่ ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน

งบการเงินทีแ สดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เ สีย
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

118,281,707

109,373,379

115,426,907

102,495,325

(1,422,115)
89,164,642
(406,925)
5,317,575
3,487,407
15,397,418
(2,439,826)
(1,652,692)
10,373
(2,447,005)
(608,985)
(2,854,800)
(1,541,329,981)
1,459,111,812
2,522,828
(14,978,067)
(41,275)
(4,758,448)
776,236
278,189
(2,769,413)
(1,870,785)
24,867,620
1,947,816
7,001,131
(1,790,975)
91,840
(204,200)
(15,723,442)

(1,312,053)
87,201,649
3,945,352
(3,869,611)
(6,378,892)
8,198,915
2,836,450
9,676,877
493,376
(7,443)
(418,981)
(1,062,637)
(544,128)
(6,878,054)
(1,284,455,534)
1,255,041,000
(21,745,421)
(7,252,339)
(44,788)
3,915,735
(2,716,835)
(419,740)
(2,979,331)
(738,460)
(44,699,173)
2,769,423
(4,052,539)
573,997
26,977
(7,676,875)

(1,422,115)
89,164,642
(406,925)
5,317,575
3,487,407
15,397,418
(2,439,826)
(1,652,692)
10,373
(2,447,005)
(608,985)
(1,541,329,981)
1,459,111,812
2,522,828
(14,978,067)
(41,275)
(4,758,448)
776,236
278,189
(2,769,413)
(1,870,785)
24,867,620
1,947,816
7,001,131
(1,790,975)
91,840
(204,200)
(15,723,442)

(1,312,053)
87,201,649
3,945,352
(3,869,611)
(6,378,892)
8,198,915
2,836,450
9,676,877
493,376
(7,443)
(418,981)
(1,062,637)
(544,128)
(1,284,455,534)
1,255,041,000
(21,745,421)
(7,252,339)
(44,788)
3,915,735
(2,716,835)
(419,740)
(2,979,331)
(738,460)
(44,699,173)
2,769,423
(4,052,539)
573,997
26,977
(7,676,875)

132,957,660

86,800,296

132,957,660

86,800,296
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บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ1นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
บาท
งบการเงินทีแ สดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เ สีย
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี1ย
เงินลงทุนชัว คราว ลดลง (เพิมขึ1น)
เงินสดจ่ ายในการซือ1 ทีด ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ ายทีด ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ ายในการซือ1 สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - เงินมัดจําเพือซือ1 เครืองจักร ลดลง (เพิมขึ1น)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี ลดลง (เพิมขึ1น)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - อืนๆ ลดลง (เพิมขึ1น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,477,714
(178,546,888)
1,187,676
(313,325)
(3,594,220)
514,835
449,226

1,644,701
25,122,972
(63,676,076)
555,671
(142,236)
(19,045,725)
514,834
(353,649)

1,477,714
(178,546,888)
1,187,676
(313,325)
(3,594,220)
514,835
449,226

1,644,701
25,122,972
(63,676,076)
555,671
(142,236)
(19,045,725)
514,834
(353,649)

(178,824,982)

(55,379,508)

(178,824,982)

(55,379,508)

(30,900,000)

(27,900,000)

(30,900,000)

(27,900,000)

(30,900,000)

(27,900,000)

(30,900,000)

(27,900,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิมขึ1น (ลดลง) สุทธิ

(76,767,322)

3,520,788

(76,767,322)

3,520,788

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

121,652,065

118,131,277

121,652,065

118,131,277

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ าย
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ1นปี

(144,174)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ1นปี

44,740,569

กิจกรรมทีไ ม่กระทบเงินสด
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ลดลง (เพิมขึ1น) เนื องจาก
การแปลงค่างบการเงินทีเ ป็ นเงินตราต่างประเทศ

9,274,592

โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนไปเป็ นทีด ิน อาคารและอุปกรณ์

19,045,725

เจ้าหนี1 คา่ ซือ1 สินทรัพย์เ พิม ขึ1นจากการซือ1 ทีด ิน อาคารและอุปกรณ์

41,955,306

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี1

121,652,065

6,568,578
-

(144,174)
44,740,569

19,045,725
41,955,306

121,652,065

6,568,578
-
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บริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

1. ข้ อมูลทัวไป
1.1 เรื องทัวไป
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังขึ
E Eนเป็ นบริ ษัทจํากัด ภายใต้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมือ
วันที 12 พฤษภาคม 2526 ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายว่า
ด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด เมือวันที 3 มิถนุ ายน 2537 บริ ษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจ
หลักในการผลิตและจําหน่ายพลาสติกฟิ ล์ม สติกเกอร์ หลอดลามิเนตและผลิตภัณฑ์ใช้ ในการหีบห่อ
ปัจจุบนั บริ ษัทฯ มีททํี าการดังต่อไปนี E
1. สํานักงานใหญ่ - 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2. สาขาที 1
- 119 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
3. สาขาที 2
- 3706/1 ซอยประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
4. สาขาที 3
- 2234/5 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
5. สาขาที 4
- 107 หมู่ 4 นิ คมอุต สาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุ ง แขวงลําปลาทิ ว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
6. สาขาที 5
- 85/2 หมูท่ ี 1 ตําบลหอมศีล อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. สาขาที 6
- 91/3 หมูท่ ี 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
8. สาขาที 7
- 91/5 หมูท่ ี 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
9. สาขาที 8
- 91/9 หมูท่ ี 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น นี ไE ด้ จัด ทํ า ขึนE ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและแนวปฏิบ ตั ิท างการบัญ ชี ที
ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
งบการเงินนี Eได้ จดั ทําขึ Eนโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้ นแต่ทีได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ Eนจากงบการเงินทีเป็ นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนื Eอความขัดแย้ งกันหรื อ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ ใช้ งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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1.3. บุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน

1.3.1 กิจการทีถูกควบคุมโดยบริษัทฯและกิจการทีเกียวข้ องกันทีมีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกันมีดงั นี E
ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทร่วม
L.S Pack Co., Ltd.
(จัดตังขึ
E Eนในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม)

ผลิตหลอดลามิเนต

ถือหุ้นและ/หรื อ
กรรมการร่วมกัน

25%

ผลิตหลอดลามิเนต
รับจ้ างพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
รับจ้ างพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ขายปลีกเม็ดพลาสติก
ผลิตฟิ ล์มป้องกันรอยขีดข่วน
ผลิตหมึกพิมพ์

กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

-

ผลิตหลอดลามิเนต
ผลิตฟิ ล์มยืด
รับจ้ างพิมพ์สงพิ
ิ มพ์
รับจ้ างพิมพ์สงพิ
ิ มพ์

กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

-

ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ผลิตและพัฒนาระบบ
ซอร์ ฟแวร์ และฮาร์ ดแวร์
ผลิตและจําหน่ายขวดทุกชนิด

กรรมการร่วมกัน

-

กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

-

กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัท เหรี ยญทอง ลามิทวิ บ์ จํากัด
บริ ษัท ไทยอ๊ อฟเซท จํากัด
บริ ษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ Eง จํากัด
บริ ษัท กิมไป๊ จํากัด
บริษัท กิมไป๊ โค้ ตติ Eง จํากัด
บริ ษัท สยามหมึกพิมพ์และเคมีภณ
ั ฑ์
จํากัด
บริ ษัท คิมแพ็ค จํากัด
บริ ษัท แอลเอ พลาสแพค จํากัด
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เหรี ยญทองการพิมพ์
บริ ษัท เหรี ยญทองการพิมพ์ (กิมไป๊ )
จํากัด
บริษัท กิมไป๊ พร๊ อพเพอร์ ตี E จํากัด
บริ ษัท อินจีนีซีสเต็มส์ จํากัด
บริ ษัท กิมไป๊ บอทเทิล จํากัด

1.3.2 บุคคลทีเกียวข้ องกัน โดยเป็ นกรรมการบริษัทและ / หรือผู้ถือหุ้นและ / หรือผู้บริ หารสําคัญ มีดงั นี E
- นายสุธี
- นายชวลิต
- ร.ต.อ.สุเมธ
- นายบุญชู

ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
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1.4. การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชี
ใหม่ ที ออกโดยสภาวิชาชี พบัญ ชีฯ และมีผลบังคับใช้ ต ังE แต่ รอบระยะเวลาบัญ ชี ทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2560 ซึงฉบับทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ มีดงั ต่อไปนี E
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2559) เรื อง การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุง 2559) เรื อง สินค้ าคงเหลือ
ฉบับที 7 (ปรับปรุง 2559) เรื อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที 8 (ปรับปรุง 2559) เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2559) เรื อง เหตุการณ์การภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2559) เรื อง ภาษีเงินได้
ฉบับที 16 (ปรับปรุง 2559) เรื อง ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ฉบับที 17 (ปรับปรุง 2559) เรื อง สัญญาเช่า
ฉบับที 18 (ปรับปรุง 2559) เรื อง รายได้
ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2559) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที 21 (ปรับปรุง 2559) เรื อง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที 24 (ปรับปรุง 2559) เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
ฉบับที 27 (ปรับปรุง 2559) เรื อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที 28 (ปรับปรุง 2559) เรื อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่ วมค้ า
ฉบับที 33 (ปรับปรุง 2559) เรื อง กําไรต่อหุ้น
ฉบับที 34 (ปรับปรุง 2559) เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที 36 (ปรับปรุง 2559) เรื อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที 37 (ปรับปรุง 2559) เรื อง ประมาณการหนี Eสิน หนี Eสินทีอาจเกิดขึ Eนและสินทรัพย์ทีอาจเกิดขึ Eน
ฉบับที 38 (ปรับปรุง 2559) เรื อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 8 (ปรับปรุง 2559) เรื อง ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2559) เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับส่วนได้ สว่ นเสียในกิจการอืน
ฉบับที 13 (ปรับปรุง 2559) เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2559) เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า

การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วข้ างต้ นในปี ปั จ จุ บั น ไม่ มี
ผลกระทบต่องบการเงินทีมีนยั สําคัญ
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1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทยัี งไม่มผี ลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่า งปี สภาวิ ชาชี พ บัญ ชี ฯ ได้ อ อกและปรับ ปรุ งมาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ซึงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั E รอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 ดังต่อไปนี E
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที

1
2
7
8

ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที

10
11
12
16
17
18
19
20

ฉบับที 21
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที

23
24
26
27
28
29
33
34
36
37
38
40
41

(ปรับปรุง 2560) เรื อง การนําเสนองบการเงิน
(ปรับปรุง 2560) เรื อง สินค้ าคงเหลือ
(ปรับปรุง 2560) เรื อง งบกระแสเงินสด
(ปรับปรุง 2560) เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด
(ปรับปรุง 2560) เรื อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
(ปรับปรุ ง 2560) เรื อง สัญญาก่อสร้ าง
(ปรับปรุง 2560) เรื อง ภาษีเงินได้
(ปรับปรุง 2560) เรื อง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(ปรับปรุ ง 2560) เรื อง สัญญาเช่า
(ปรับปรุง 2560) เรื อง รายได้
(ปรับปรุง 2560) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
(ปรับปรุง 2560) เรื อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
(ปรับปรุง 2560) เรื อง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ
(ปรับปรุ ง 2560) เรื อง ต้ นทุนการกู้ยืม
(ปรับปรุ ง 2560) เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
(ปรับปรุง 2560) เรื อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
(ปรับปรุง 2560) เรื อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปรับปรุ ง 2560) เรื อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
(ปรับปรุง 2560) เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง
(ปรับปรุง 2560) เรื อง กําไรต่อหุ้น
(ปรับปรุง 2560) เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
(ปรับปรุ ง 2560) เรื อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
(ปรับปรุง 2560) เรื อง ประมาณการหนี Eสิน หนี Eสินทีอาจเกิดขึ Eนและสินทรัพย์ทีอาจเกิดขึ Eน
(ปรับปรุง 2560) เรื อง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(ปรับปรุง 2560) เรื อง อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
(ปรับปรุ ง 2560) เรื อง เกษตรกรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที

2
3
4
5

ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที

6
8
10
11
12
13

(ปรับปรุง 2560) เรื อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
(ปรับปรุง 2560) เรื อง การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2560) เรื อง สัญญาประกันภัย
(ปรับปรุ ง 2560) เรื อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขายและการดําเนินงานที
ยกเลิก
(ปรับปรุง 2560) เรื อง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
(ปรับปรุ ง 2560) เรื อง ส่วนงานดําเนินงาน
(ปรับปรุง 2560) เรื อง งบการเงินรวม
(ปรับปรุง 2560) เรื อง การร่วมการงาน
(ปรับปรุง 2560) เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับส่วนได้ เสียในกิจการอืน
(ปรับปรุง 2560) เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2560) เรื อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทีไม่มคี วามเกียวข้ อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที 15 (ปรับปรุง 2560) เรื อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิงจูงใจทีให้ แก่ผ้ เู ช่า
ฉบับที 25 (ปรับปรุง 2560) เรื อง ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการ
หรื อของผู้ถือหุ้น
ฉบับที 27 (ปรับปรุง 2560) เรื อง การประเมินเนื Eอหาสัญญาเช่าทีทําขึ Eนตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที 29 (ปรับปรุง 2560) เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง รายได้ – รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที 32 (ปรับปรุง 2560) เรื อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้ นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2560) เรื อง การเปลียนแปลงในหนี Eสินทีเกิดขึ Eนจากการรื อE ถอน การบูรณะ
และหนี Eสินทีมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
ฉบับที 4 (ปรับปรุง 2560) เรื อง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที 5 (ปรับปรุง 2560) เรื อง สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อE ถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
ฉบับที 7 (ปรับปรุง 2560) เรื อง การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที 29
(ปรับปรุง 2560) เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2560) เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2560) เรื อง ข้ อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที 13 (ปรับปรุง 2560) เรื อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
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ฉบับที 14 (ปรับปรุง 2560) เรื อง ข้ อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้ อกําหนด
เงินทุนขันตํ
E าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี Eสําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2560) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที 15 (ปรับปรุง 2560) เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที 17 (ปรับปรุง 2560) เรื อง การจ่ายสินทรัพย์ทไม่
ี ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 18 (ปรับปรุง 2560) เรื อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
ฉบับที 20 (ปรับปรุง 2560) เรื อง ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที 21 (ปรับปรุง 2560) เรื อง เงินทีนําส่งรัฐ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ได้ ประเมินแล้ วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที 1, ฉบับที 2, ฉบับที 7, ฉบับที
8,ฉบับที 10, ฉบับที 12, ฉบับที 16, ฉบับที 17, ฉบับที 18, ฉบับที 19, ฉบับที 21, ฉบับที 24, ฉบับที 27, ฉบับที 28,
ฉบับที 33, ฉบับที 34, ฉบับที 36, ฉบับที 37, ฉบับที 38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 8, ฉบับที 12, ฉบับที
13 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 10 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
เมือนํามาถือปฏิบตั ิ ส่วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอืนๆ ไม่เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ดังนันจึ
E งไม่มีผลกระทบต่องบ
การเงินเมือนํามาถือปฏิบตั ิ
2. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
2.1 การรับรู้รายได้
รายได้ จากการขายจะบันทึกเป็ นรายได้ เมือได้ สง่ มอบสินค้ าและโอนความเสียงและผลตอบแทนของ
สินค้ าไปยังลูกค้ าแล้ ว
บริษัทฯ รับรู้รายได้ จากการให้ บริการ เมือได้ ให้ บริ การ
2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้ วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที
E มี
สภาพคล่องสูง
2.3 เงินลงทุนชัวคราว
เงิน ลงทุนในหลัก ทรัพ ย์ เพือค้ า แสดงด้ วยมูลค่า ยุติ ธรรม บริ ษั ทฯ บัน ทึก การเปลี ยนแปลงมูลค่า ของ
หลักทรัพย์เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
ในกรณี ทีบริ ษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนบางส่วน การคํานวณต้ นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจําหน่ายไปใช้ วิธี
ถัวเฉลียถ่วงนํ Eาหนัก
2.4 ค่าเผือหนี Eสงสัยจะสูญ
บริ ษั ทฯ ตังE ค่าเผือหนีสE งสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากฐานะปั จจุบันของลูก หนี E และประมาณขึนE เป็ น
จํานวนเท่ากับจํานวนทีคาดว่าจะเก็บจากลูกหนี Eไม่ได้
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2.5 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือ แสดงในราคาทุน (วิธีเข้ าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํา
กว่าบริษัทตังค่
E าเผือมูลค่าสินค้ าคงเหลือ สําหรับสินค้ าทีเสือมคุณภาพ เสียหาย ล้ าสมัยและค้ างนาน
2.6 เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม บันทึกโดยวิธีส่วนได้ เสียในงบการเงินทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและ
บันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน แสดงในราคาทุน
อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ค่าเสือมราคา คํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้ งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี E
ปี
ส่วนปรับปรุงทีดิน
5
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
5 - 20
เครื องจักรและอุปกรณ์
5 - 20
ระบบสาธารณูปโภค
5 - 10
5 - 10
เครื องมือเครื องใช้
เครื องใช้ สํานักงาน
5
ยานพาหนะ
5
2.8 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจําหน่ายสะสม และตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุการใช้ งานโดยประมาณเป็ นเวลา 5 - 10 ปี
2.9 รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีทีเกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี Eสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงินได้ แปลงค่าเป็ นเงิน
บาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้ รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยสินทรัพย์และหนี Eสินแปลงค่าด้ วยอัตรา
แลกเปลียนถัวเฉลียที ธนาคารพาณิ ชย์รับซื Eอและขาย ณ วันสิ Eนปี รายได้ และค่า ใช้ จ่า ยแปลงค่าด้ วยอัต รา
แลกเปลียนถัวเฉลียในระหว่างปี ผลจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงภายใต้ สว่ นของผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของเงินลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศนันE
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2.10 เครื องมือทางการเงิน
เครื องมือทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้ วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงิน
ลงทุน ชัวคราว ลูกหนีแE ละเจ้ า หนีกE ารค้ า และเจ้ าหนี อE ืน ซึงนโยบายการบัญ ชี เฉพาะสําหรั บ รายการแต่ละ
รายการ ได้ เปิ ดเผยแยกไว้ ในแต่ละหัวข้ อทีเกียวข้ อง
2.11 การใช้ ดลุ ยพินจิ และประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารอาจต้ องใช้ ดุลยพินิจและ
การประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ ทีไม่แน่น อนในอนาคต ทีอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดง
ในงบการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้ วยเหตุนี Eผลทีเกิดขึ Eนจริงจึงอาจแตกต่าง
ไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ได้ แก่ ค่าเผือหนี E
สงสัย จะสูญ ค่า เผื อมูลค่าสิ น ค้ า ลดลง ค่า เสื อมราคา ค่า เผื อการด้ อยค่า ของสิน ทรั พย์ และภาระผูก พัน
ผลประโยชน์พนักงาน
2.12 ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษั ทฯ รับ รู้ เงินเดือน ค่า จ้ าง โบนัส เงิน สมทบกองทุน ประกัน สังคม กองทุน สํารองเลี Eยงชี พ และ
ผลประโยชน์อนๆ
ื เป็ นค่าใช้ จ่ายเมือเกิดรายการ
เงิ น ชดเชยเมื อออกจากงานของพนัก งานตามทีกํ าหนดไว้ ใ นกฎหมายของประเทศไทยบัน ทึ ก เป็ น
ค่า ใช้ จ่า ย ในส่ว นของกํ า ไรขาดทุน ตลอดอายุก ารทํ า งานของพนัก งานภาระผูก พัน ของบริ ษั ท เกี ยวกับ
ผลประโยชน์ พ นักงานหลังออกจากงานนี คE ํ านวณโดยนัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยโดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังออกจากงานทีเกิดขึ Eน
จริงนันอาจแตกต่
E
างไปจากทีประมาณไว้
บริ ษั ทฯ รับ รู้ กํา ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ประกันภัย ทีเกิด ขึนE ในกํ า ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในงวดทีเกิดรายการ
2.13 ภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ภาษี เงินได้ ของปี
ปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี รับรู้ ในงบกํ าไรขาดทุน ยกเว้ นส่วนทีเกี ยวกับรายการทีเกียวข้ องกับ
การรวมธุรกิจ หรื อรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั ได้ แก่ ภาษี ทีคาดว่าจะจ่ายให้ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐโดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษี ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้ อตั ราภาษี ทีประกาศใช้ หรื อทีคาดว่ามีผล
บังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึ Eนระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี Eสิน ณ วันสิ Eนรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์ และหนี Eสินทีเกียวข้ องนันE
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้ อตั ราภาษี ทีคาดว่าจะใช้ กบั ผลแตกต่างชัวคราว เมือมีการ
กลับรายการโดยอิงกับกฎหมายทีประกาศใช้ หรือทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่ากําไรเพือเสีย
ภาษี ในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษี จะมีโอกาสถูกใช้
จริง
2.14 กําไรต่อหุ้นขันพื
E Eนฐาน
กําไรต่อหุ้นขันE พืนE ฐาน คํานวณโดยการหารกํ าไรสําหรับปี ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําE หนัก
ทีออกจําหน่ายแล้ ว
3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
44,740,569
30,119,284

เงินลงทุนระยะสันที
E มีสภาพคล่องสูง - ตัว แลกเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

91,532,781

44,740,569

121,652,065

4. เงินลงทุนชัวคราว - สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนชัวคราวประกอบด้ วย

หลักทรัพย์เพือค้ า - หน่วยลงทุน
บวก กําไรทียังไม่เกิดขึ Eนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
รวมเงินลงทุนชัวคราว - สุทธิ

บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
205,473,533
120,285,923
(10,373)
522,436
205,463,160
120,808,359
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5. ลูกหนี Eการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีลกู หนี Eการค้ าแยกตามอายุหนี Eทีค้ างชําระได้ ดงั นี E
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
68,537,521
60,434,662
เกินกําหนดชําระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
26,845,148
38,715,940
3 เดือน ถึง 6 เดือน
1,182,725
126,335
6 เดือน ถึง 12 เดือน
173,691
มากกว่า 12 เดือนขึ Eนไป
15,024
ลูกหนี Eการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน
96,754,109
99,276,937
6. ลูกหนี Eการค้ า - กิจการอืน - สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีลกู หนี Eการค้ าแยกตามอายุหนี Eทีค้ างชําระได้ ดงั นี E
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
188,210,736
185,457,111
เกินกําหนดชําระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
124,831,458
116,129,903
3 เดือน ถึง 6 เดือน
1,476,518
25,362
6 เดือน ถึง 12 เดือน
2,606,474
977,337
มากกว่า 12 เดือนขึ Eนไป
3,332,567
2,921,679
รวม
320,457,753
305,511,392
หัก ค่าเผือหนี Eสงสัยจะสูญ
(3,988,600)
(4,395,525)
ลูกหนี Eการค้ า - กิจการอืน - สุทธิ
316,469,153
301,115,867

การเปลียนแปลงของค่าเผือหนี Eสงสัยจะสูญในระหว่างปี สําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี E
บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
(4,395,525)
ลดลงระหว่างปี
406,925
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
(3,988,600)
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7. ลูกหนี Eอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี Eอืนระกอบด้ วย

หมายเหตุ

รายได้ ค้างรับ - กิจการทีเกียวข้ องกัน
รายได้ ค้างรับ - กิจการอืน
เงินทดรองจ่าย - กิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินทดรองจ่าย - กิจการอืน
อืนๆ
ลูกหนี Eอืน

22
22

บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
398,115
5,544,119
11,389,090
1,643,991
3,847,476
22,822,791

356,840
4,072,245
6,630,642
1,900,384
5,894,792
18,854,903

8. สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ

สินค้ าสําเร็จรูป
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้ า
สินค้ าสําเร็จรูป - สุทธิ
งานระหว่างทํา
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้ า
งานระหว่างทํา - สุทธิ
วัตถุดิบ
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้ า
วัตถุดิบ - สุทธิ
อะไหล่
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้ า
อะไหล่ - สุทธิ
หีบห่อและวัสดุสิ Eนเปลือง
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้ า
หีบห่อและวัสดุสิ Eนเปลือง - สุทธิ
สินค้ าระหว่างทาง
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ

บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
71,783,841
60,736,160
(21,721,073)
(18,122,323)
50,062,768
42,613,837
4,857,826
6,822,187
(2,884,801)
(4,365,133)
1,973,025
2,457,054
32,138,384
40,686,624
(4,905,250)
(2,567,174)
27,233,134
38,119,450
2,860,987
2,373,919
(1,482,607)
(842,317)
1,378,380
1,531,602
5,850,108
4,835,723
(2,519,507)
(2,298,716)
3,330,601
2,537,007
3,294,410
2,561,530
87,272,318
89,820,480
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การเปลียนแปลงของค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้ าในระหว่างปี สําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี E
บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
(28,195,663)
เพิมขึ Eนระหว่างปี
(5,317,575)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
(33,513,238)
9. เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

ชือบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ทุนจดทะเบียน สัดส่วน
ความสัมพันธ์ (ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) เงินลงทุน

L.S Pack Co., ผลิตหลอดลามิเนต ถือหุ้นและ/หรื อ
กรรมการร่วมกัน
Ltd.

ชือบริษัท

ประเภทกิจการ

3.90

25%

ลักษณะ
ทุนจดทะเบียน สัดส่วน
ความสัมพันธ์ (ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) เงินลงทุน

L.S Pack Co., ผลิตหลอดลามิเนต ถือหุ้นและ/หรื อ
Ltd.
กรรมการร่วมกัน

3.90

25%

บาท
2560
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน วิธีสว่ นได้ เงินปั นผล
เสีย
27,421,905 66,397,447

-

บาท
2559
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน วิธีสว่ นได้ เงินปันผล
เสีย
27,421,905 72,817,239

-

เมือวันที 17 กันยายน 2544 บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญากับบริ ษัทในสหรัฐอเมริ กาเพือลงทุนใน L.S Pack Company Limited ซึง
เป็ นบริ ษัทในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 26 ปี นับตังแต่
E วนั ที 16 ตุลาคม 2544 และ
อาจขยายระยะเวลาได้ หากได้ รับอนุมตั ิจากทางการของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การลงทุนดังกล่าวได้ รับอนุมตั ิจาก
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมือวันที 6 พฤศจิกายน 2544
เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2556 L.S Pack Company Limited ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการควบคุมนิคมอุตสาหกรรมนคร
โฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 2.5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ น 3.5 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ในปี 2557 บริษัทร่วมนํากําไรสะสมจํานวน 1.0 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ มาใช้ ในการเพิมทุนดังกล่าว ทังนี
E Eบริ ษัทยังคง
มีสดั ส่วนการลงทุน 25% เท่าเดิม
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เมื อวัน ที 30 ตุลาคม 2558 L.S Pack Company Limited ได้ รับอนุมัติ จากคณะกรรมการควบคุม นิค มอุต สาหกรรมนคร
โฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 3.5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ น 3.9 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ในปี 2559 โดยบริ ษัทร่ วมนํากําไรสะสมจํานวน 0.4 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ มาใช้ ในการเพิมทุนดังกล่าว ทังนี
E Eบริ ษัท
ยังคงมีสดั ส่วนการลงทุน 25% เท่าเดิม
ในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกเงินลงทุนในบริ ษัท
ร่ วมจํานวน 66.40 ล้ านบาท และ 72.82 ล้ านบาท ตามลําดับ (คิดเป็ นร้ อยละ 4.69 และร้ อยละ 5.77 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ)
และส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม สําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวน 2.85 ล้ านบาท และ 6.88
ล้ านบาท ตามลําดับ(คิดเป็ นร้ อยละ 2.41 และร้ อยละ 6.29 ของกําไรสําหรับปี ตามลําดับ) โดยถือตามข้ อมูลทางการเงินล่าสุดทีผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว

3,356,981
-

3,356,981

-

-

-

-

3,356,981

3,356,981

ราคาทุน :ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ซือ1 เพิม
ลดลง
โอน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ค่าเสือมราคาสะสม :ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสือมราคาสําหรั บปี
ลดลง

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ค่าเผือขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ลดลง

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ทีดิน

89,024,787
2,091,184
13,675,204

อาคาร

1

1

-

-

27,136,067

15,222,877

-

-

-845,249 -77,655,108

-845,249 -73,801,910
- -3,853,198
-

845,250 104,791,175

845,250
-

ทีดิน

ส่วนปรั บปรุ ง ส่วนปรั บปรุ ง

อาคารและ
ระบบ

26,778,693 179,286,234

24,114,191 172,214,770
150,000 9,762,989
- -2,691,525
2,514,502
-

เครื องใช้

เครื องมือ

54,357,119

46,314,766
3,502,117
-140,000
4,680,236

สํานักงาน

เครื องใช้

273,973,792

300,684,634

-

-

4,178,550

3,083,341

-

-

29,879,905

32,122,092

-

-

12,550,359

8,027,749

-

-

550,027

-

-8,198,915
8,198,915

-

9,107,185 179,453,778

10,081,367

-

-

-821,942,701 -22,600,143 -149,406,329 -41,806,760 -31,055,878

-

40,163,063 179,453,778

46,721

15,922,323

-

-

-

-

46,721

37,232,070 8,748,942 15,922,323
2,930,993 179,187,629 5,288,955
- -8,482,793
-294,615
- -20,869,942

ก่อสร้ าง

เครื องจักร อาคารระหว่าง
ยานพาหนะ ระหว่างติดตั1ง

-856,007,173 -21,030,850 -140,092,678 -38,287,017 -27,150,703
-63,344,888 -1,569,293 -12,004,988 -3,659,739 -3,905,175
97,409,360
- 2,691,337
139,996
-

1,095,916,493

1,156,691,807
36,634,052
-97,409,366
-

และอุปกรณ์ สาธารณูปโภค

เครื องจักร

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

539,683,339

389,051,392

-

-8,198,915
8,198,915

-1,145,312,168

-1,157,215,580
-88,337,281
100,240,693

1,684,995,507

1,554,465,887
239,547,919
-109,018,299
-

รวม
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10. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ พบว่าเครื องจักรระหว่างติดตังไม่
E สามารถใช้ งานได้ จึงได้ บนั ทึกค่าเผือการด้ อย
ค่าจํานวนเงิน 8.20 ล้ านบาท ต่อมาในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ จําหน่ายเครื องจักรดังกล่าวแล้ ว
ค่าเสือมราคาสําหรับปี มีจาํ นวน 88,337,281 บาท ในปี 2560 และ 86,486,361 บาท ในปี 2559 ได้ รวมอยูใ่ นงบ
กําไรขาดทุนแล้ ว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ถาวรทีตัดค่าเสือมราคาหมดแล้ วแต่ยงั คงใช้ งานอยู่ มีราคา
ทุนเดิม จํานวน 777.98 ล้ านบาท และ 738.26 ล้ านบาท ตามลําดับ
11. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ซื Eอเพิม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

12,365,951
313,325
12,679,276

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

(8,337,697)
(827,361)
(9,165,058)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

4,028,254

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

3,514,218

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี มีจาํ นวน 827,361 บาท ในปี 2560 และ 715,288 บาท ในปี 2559 ได้ รวมอยูใ่ นงบกําไร
ขาดทุนแล้ ว
12. ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า
เมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2555 บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์สองฉบับกับบริ ษัทแห่งหนึงมีกําหนด
ระยะเวลา 30 ปี โดยบริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกสิทธิการเช่าอาคารเป็ นส่วนหนึงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
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ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ าตัดบัญชีโดยวิธีเส้ นตรงเป็ นระยะเวลา 30 ปี เริ มตังแต่
E เดือนพฤษภาคม 2557
บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
14,099,820
หัก ตัดเป็ นค่าใช้ จา่ ยระหว่างปี
(514,835)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

13,584,985

13. วงเงินสินเชือ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกู้ยืมจากธนาคารหลายแห่ง
รวมจํานวนทังสิ
E Eน 142 ล้ านบาท ในจํานวนนี Eวงเงิน 15 ล้ านบาท คํ Eาประกันโดยกรรมการของบริ ษัท ฯ โดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมคํ Eาประกัน
14. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปี มีดงั นี E
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 1 มกราคม
13,786,693
10,950,243
ผลประโยชน์ทจ่ี ายแล้ ว
(204,200)
ต้ นทุนบริการปั จจุบนั และดอกเบี Eย
3,487,407
2,836,450
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม

17,069,900

13,786,693

ค่าใช้ จา่ ยทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี E
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ต้ นทุนบริการปั จจุบนั
3,106,357
2,565,773
ต้ นทุนดอกเบี Eย
381,050
270,677
รวม

3,487,407

2,836,450
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ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

มีดงั นี E
ร้ อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึ Eนของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

2560
2.74
6.20
0 - 40.00*
TMO 2017***

2559
2.58
7.00
0 - 44.00*
TMO 2008**

* ขึ Eนอยูก่ บั อัตราถัวเฉลียของกลุม่ พนักงาน
** อ้ างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)
***อ้ างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้ อสมมุติ หลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีนํามาวิเคราะห์ ความอ่อนไหว ได้ แก่ อัตราคิ ดลด
อัตราการเพิมขึ Eนของเงินเดือนและการมรณะ โดยถือว่าข้ อสมมติอืนไม่เปลียนแปลง ซึงผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
จากการเปลียนแปลงในข้ อสมมุติทีเกียวข้ องดังกล่าวข้ างต้ น ทีอาจเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี E
- ถ้ าอัตราคิดลดเพิมขึนE (ลดลง) ร้ อยละ 1.00 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานในงบการเงิ นจะลดลง 1.45 ล้ านบาท
(เพิมขึ Eน 1.67 ล้ านบาท)
- ถ้ าอัตราการเพิมขึ Eนของเงินเดือนเพิมขึ Eน (ลดลง) ร้ อยละ 1.00 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินจะเพิมขึ Eน
1.60 ล้ านบาท (ลดลง 1.42 ล้ านบาท)
- ถ้ าพนักงานอายุยืนขึ Eน (สันลง)
E 1 ปี ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานในงบการเงิ นจะเพิมขึ Eน 1.09 ล้ านบาท (ลดลง
1.58 ล้ านบาท)
ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้ างต้ น มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานได้ คํานวณโดยการ
ใช้ วิธีเดียวกันกับทีคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
15. ทุนสํารองตามกฎหมาย
บริษัทฯ จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด โดยจัดสรรอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของ
กํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ าปี หั ก ด้ วยขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่ า ทุ น สํ า รองดั ง กล่ า วจะมี จํ า นวนไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี Eจะนําไปจ่ายเงินปั นผลไม่ได้
16. การจ่ายเงินปั นผล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมือวันที 28 เมษายน 2560 และวันที 26 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผล
แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.15 บาท และ 4.65 บาท รวมเป็ นเงิน 30.90 ล้ านบาท และ 27.90 ล้ านบาท ตามลําดับ
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17. รายได้

รายได้ สําหรับกิ จการทีได้ รับการส่งเสริ ม และไม่ได้ รับการส่งเสริ ม สําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
มีรายละเอียดดังต่อไปนี E
บาท
2560
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการทีได้ รับ
กิจการทีไม่ได้ รับ
การส่งเสริ ม
การส่งเสริ ม
รวม
รายได้ จากการส่งออก
18,376,232
18,376,232
รายได้ จากการขายภายในประเทศ
233,525,022
1,319,051,933
1,552,576,955
รายได้ อนื
69,309
16,694,775
16,764,084
รวมรายได้

รายได้ จากการส่งออก
รายได้ จากการขายภายในประเทศ
รายได้ อนื
รวมรายได้

233,594,331

1,354,122,940

1,587,717,271

บาท
2559
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการทีได้ รับ
กิจการทีไม่ได้ รับ
การส่งเสริ ม
การส่งเสริ ม
รวม
6,632,819
6,632,819
338,029,155
1,143,277,682
1,481,306,837
3,232,492
14,869,141
18,101,633
341,261,647

1,164,779,642

1,506,041,289
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18. ค่าใช้ จา่ ยตามลักษณะ

ค่าใช้ จา่ ยสําคัญๆ สําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ซึงจําแนกตามลักษณะได้ ดงั นี E
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
การเปลียนแปลงในสินค้ าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา
9,083,320
(6,013,971)
ซื Eอสินค้ าสําเร็จรูป
598,737,586
557,010,560
วัตถุดิบและวัสดุสิ Eนเปลืองใช้ ไป
465,788,712
459,334,509
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
21,903,155
19,616,856
ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน
158,807,673
147,033,021
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
89,164,641
87,268,467
ค่าขนส่ง
8,475,281
9,054,320
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
5,317,576
19. ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้ วย

ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบนั
ค่าใช้ จา่ ย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
15,397,418
9,676,877

(2,439,826)

493,376

12,957,592

10,170,253
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รายการกระทบยอดจํ านวนเงินระหว่างค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ กับผลคูณของกําไรทางบัญชี กับอัตราภาษี ทีใช้
สําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ ดงั นี E
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
2560
2559
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล
131,239,299
119,543,632
อัตราภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษี สาํ หรับ:
- รายได้ ทไม่
ี รวมคิดภาษี เงินได้
- ค่าใช้ จา่ ยทีเข้ าเงือนไขหักได้ เพิม
- ค่าใช้ จา่ ยต้ องห้ าม

20%
26,247,860

20%
23,908,726

(14,226,612)
(1,193,197)
2,129,541

(15,145,623)
(1,138,094)
2,545,244

ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

12,957,592

10,170,253

กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
128,384,499
112,665,578

อัตราภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษี สาํ หรับ:
- รายได้ ทไม่
ี รวมคิดภาษี เงินได้
- ค่าใช้ จา่ ยทีเข้ าเงือนไขหักได้ เพิม
- ค่าใช้ จา่ ยต้ องห้ าม

20%
25,676,900

20%
22,533,116

(13,655,652)
(1,193,197)
2,129,541

(13,770,013)
(1,138,094)
2,545,244

ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

12,957,592

10,170,253
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี Eสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี E
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
6,702,648
5,639,133
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
3,436,866
2,739,385
รวม

10,139,514

8,378,518

2,115,747

2,794,577

2,115,747

2,794,577

หนีส; นิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสือมราคาสะสมทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ประมาณการอายุการใช้ งานของทรัพย์สิน
รวม

สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี สE ิน ภาษี เงิน ได้ รอการตัด บัญ ชี หัก กลบลบกัน แสดงยอดสุท ธิ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น
โดยมีรายละเอียดดังนี E
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

10,139,514

8,378,518

หนี Eสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(2,115,747)

(2,794,577)

8,023,767

5,583,941

สุทธิ

20. กองทุนสํารองเลี Eยงชีพ
ในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่วมกองทุนสํารองเลี Eยงชีพกับกองทุนแห่งหนึง โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา
ร้ อยละ 3 จากเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน และบริษัทฯ จ่ายสมทบอีกส่วนหนึงในอัตราทีเท่ากัน
บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนฯ สําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ2559 เป็ นจํานวน 1.54
ล้ านบาท และ 1.39 ล้ านบาท ตามลําดับ
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21. สัญญาเช่าระยะยาว

21.1. บริษัทฯ ได้ ทําสัญญาเช่าทีดินและอาคารกับกรรมการและบริษัททีเกียวข้ องกันหลายแห่ง มีกําหนดระยะเวลา
3 ปี เริ มตังแต่
E ปี 2557 และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีก 3 ปี โดยบริ ษัทฯ ต้ องจ่ายค่าเช่าในอัตราทีกําหนดไว้
ในสัญญา
21.2. บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาเช่าเครื องใช้ สํานักงานกับบริ ษัททีเกียวข้ องกันแห่งหนึง เป็ นระยะเวลา 3 ปี เริ มตังแต่
E ปี
2557 โดยบริ ษัท ฯ ต้ องจ่ายค่าเช่าในอัตราทีกําหนดไว้ ในสัญ ญา ในเดือนตุลาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ มีก าร
ยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ ว
21.3. บริษัทฯ ได้ ทําสัญญาเช่าอาคารโรงงานกับบริ ษัททีเกียวข้ องกันแห่งหนึง เป็ นระยะเวลา 3 ปี เริ มตังแต่
E ปี 2557
และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีก 3 ปี โดยบริษัทฯ ต้ องจ่ายค่าเช่าในอัตราทีกําหนดไว้ ในสัญญา
21.4. บริ ษั ทฯ ได้ ทําสัญ ญาเช่าอาคารพาณิชย์สองฉบับกับ บริ ษัทแห่งหนึงมีกํา หนดระยะเวลา 30 ปี เริ มตังแต่
E
เดือนพฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ ต้ องจ่ายค่าเช่าในอัตราทีกําหนดไว้ ในสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริ การขันตํ
E าตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้ างต้ นทีต้ องจ่ายในอนาคต มีดงั นี E
ช่วงระยะเวลา
สัญญาเช่า
ไม่เกินหนึงปี
เกินหนึงปี แต่ไม่เกินห้ าปี
ทีดินและอาคาร
10.44
15.60

(ล้ านบาท)
เกินห้ าปี
1.75

22. รายการทีเกิดขึ Eนกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
22.1 บริษัทฯ มีรายการบัญชีทีสําคัญกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ดังนี E
ล้ านบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ยอดคงค้ าง ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษัทร่วม :
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
กิจการทีเกียวข้ องกัน :
ลูกหนี Eการค้ า
เงินทดรองจ่าย
เจ้ าหนี Eการค้ า
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
บุคคลทีเกียวข้ องกัน :
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย

66

73

27

27

97
11
62
3

99
7
37
3

97
11
62
3

99
7
37
3

-

2

-

2
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บริ ษัทฯ มีรายการบัญชีทีสําคัญกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน สําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 ดังนี E
ล้ านบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
นโยบายการกําหนดราคา
รายการทีเกิดขึ Eนในระหว่างปี
กิจการทีเกียวข้ องกัน :
รายได้ จากการขาย
250.21
254.33
ไม่แตกต่างจากรายการทีกระทํา
กับกิจการทีไม่เกียวข้ องกัน
ค่าเช่ารับ
1.32
0.60
ราคาตามสัญญา
รายได้ อนื
0.16
0.40
ราคาทีตกลงร่วมกัน
ซื Eอสินค้ า
577.48
529.50
ไม่แตกต่างจากรายการทีกระทํา
กับกิจการทีไม่เกียวข้ องกัน
ค่าเช่าจ่าย
9.51
9.21
ราคาตามสัญญา
ค่าใช้ จา่ ยอืน
8.31
8.10
ราคาทีตกลงร่วมกัน
บุคคลทีเกียวข้ องกัน :
ค่าเช่าจ่าย
1.76
1.76
ราคาตามสัญญา
22.2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารนี E เป็ นผลประโยชน์ทีจ่ายให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
ประกอบด้ วยค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน ได้ แก่ เงินเดื อนและผลประโยชน์ทีเกียวข้ อง รวมไปถึงผลประโยชน์
ตอบแทนในรูปแบบอืน ทังนี
E E กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ หมายถึงบุคคลทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารสําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี E
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ผลประโยชน์ระยะสันE
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

21,136,343
766,812
21,903,155

18,959,560
657,296
19,616,856
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23. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุน

บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ดังนี E
23.1.บัต รส่งเสริ ม การลงทุน ลงวัน ที 18 มิถุน ายน 2551 และ วัน ที 7 สิง หาคม 2552 ในกิ จการผลิ ต สติ ก เกอร์
(Printed Adhesive Label) สิทธิประโยชน์ทีสําคัญ ได้ แก่ การได้ รับลดหย่อนอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักร การ
ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็ นทีต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ เพือใช้ ในการผลิตเพือการ
ส่งออก และได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ บุค คลสํา หรับกํา ไรสุทธิ จากการประกอบกิ จการทีได้ รับส่งเสริ มเป็ น
ระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ (วันที 21 ธันวาคม 2552)
23.2.บัตรส่งเสริ มการลงทุน ลงวันที 31 สิงหาคม 2554 ในกิจการผลิตฟิ ล์มพลาสติก สิทธิประโยชน์ทีสําคัญ ได้ แก่
การได้ รับลดหย่อนอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักร การได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็ น
ทีต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ เพือใช้ ในการผลิตเพือการส่งออก และได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรั บ
กําไรสุทธิจากการประกอบกิจการทีได้ รับส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ (วันที 11 สิงหาคม
2555)
23.3. บัตรส่งเสริ มการลงทุน ลงวันที 28 ธันวาคม 2554 ในกิจการผลิตฟิ ล์มพลาสติก สิทธิ ประโยชน์ทีสําคัญ ได้ แก่
การได้ รับลดหย่อนอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักร การได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็ นที
ต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ เพือใช้ ในการผลิตเพือการส่งออก และได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไร
สุทธิจากการประกอบกิจการทีได้ รับส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ (ณ วันที 31 ธันวาคม
2560 บริ ษัทฯ ยังไม่มีรายได้ จากการได้ รับสิทธิประโยชน์ดงั กล่าว)
23.4. บัตรส่งเสริ มการลงทุน ลงวันที 16 กันยายน 2554 ในกิจการผลิตหลอดลามิเนต สิทธิประโยชน์ทีสําคัญ ได้ แก่
การได้ รับลดหย่อนอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักร การได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็ นที
ต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ เพือใช้ ในการผลิตเพือการส่งออก และได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไร
สุทธิจากการประกอบกิจการทีได้ รับส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ (วันที 1 มีนาคม 2556)
23.5.บัต รส่ง เสริ ม การลงทุน ลงวัน ที 19 มิ ถุน ายน 2556 ในกิ จ การผลิ ต สติ ก เกอร์ (Printed Adhesive Label)
สิทธิ ประโยชน์ทีสําคัญ ได้ แก่ การได้ รับลดหย่อนอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักร การได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ า
สําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็ นทีต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ เพือใช้ ในการผลิตเพือการส่งออก และได้ รับยกเว้ น
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการทีได้ รับส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีเริ ม
มีรายได้ (วันที 6 กันยายน 2557)
23.6.บัตรส่งเสริ ม การลงทุน ลงวัน ที 4 ตุลาคม 2556 ในกิ จการผลิ ตสติ กเกอร์ (Printed Adhesive Label) สิท ธิ
ประโยชน์ทีสําคัญ ได้ แก่ การได้ รับลดหย่อนอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักร การได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับ
วัตถุดิบและวัสดุจําเป็ นทีต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ เพือใช้ ในการผลิตเพือการส่งออก และได้ รับยกเว้ นภาษี เงิน
ได้ นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการทีได้ รับส่งเสริมเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ ยังไม่มรี ายได้ จากการได้ รับสิทธิประโยชน์ดงั กล่าว)
ทังนี
E Eบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้ อกําหนดต่างๆ ตามทีระบุไว้ ในบัตรส่งเสริ มเพือให้ ได้ รับสิทธิพิเศษดังกล่าว
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24. ภาระผูกพันและหนี Eสินทีอาจเกิดขึ Eน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี Eสินทีอาจเกิดขึ Eน ดังต่อไปนี E
24.1.เลตเตอร์ ออฟเครดิตทีเปิ ดไว้ แต่ยงั ไม่ได้ ใช้ เป็ นจํานวนเงินประมาณ 9.08 ล้ านบาท
24.2. บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการซื Eอสินทรัพย์ถาวร เป็ นจํานวนเงินประมาณ 8.99 ล้ านบาท
24.3. บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันจากการซื Eอสินค้ าสําเร็ จรูปและวัตถุดิบ เป็ นจํานวนเงินประมาณ 7.09 ล้ านบาท
24.4. หนี Eสินทีอาจจะเกิดขึ Eน เนืองจากการให้ ธนาคารคํ Eาประกัน เป็ นจํานวนเงินประมาณ 12.45 ล้ านบาท
25. เครื องมือทางการเงิน
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทฯ มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
เนืองจากสินทรัพย์และหนี Eสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษัทฯ ไม่ได้ มีการทําสัญญาป้องกันความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียน ดังนี E
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
สินทรัพย์ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
เงินฝากธนาคาร
0.37
0.40
- สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
ลูกหนี Eการค้ า
0.10
0.03
- สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
0.02
- สกุลเงินสิงคโปร์
หนี Eสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
เจ้ าหนี Eการค้ า
0.03
0.12
- สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
เจ้ าหนี Eค่าซื Eอสินทรัพย์
0.05
- สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
0.92
- สกุลเงินยูโร
ความเสียงจากอัตราดอกเบี Eย
ความเสียงจากอัตราดอกเบียE เกิ ดจากความผัน ผวนของอัตราดอกเบี Eยในตลาดในอนาคต ซึงจะส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯมีความเสียงจากอัตราดอกเบี Eยเนืองจากมีเงิน
ฝากกับธนาคาร แต่สินทรัพย์ดงั กล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสันE บริ ษัทฯจึงมิได้ ใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงินเพือ
ป้องกันความเสียงดังกล่าว

118 | P a g e รายงานประจําปี 2560 บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)

ความเสียงด้ านการให้ สนิ เชือ
ความเสียงด้ านการให้ สินเชือ เกิด จากการทีคู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา ซึงก่อให้ เกิ ด
ความเสีย หายทางการเงิ น แก่บริ ษัทฯ ความเสี ยงเกี ยวกับ การกระจุก ตัว ของลูก หนี Eการค้ า มีไ ม่ม าก เนื องจาก
ลูกหนี Eของบริ ษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมทีแตกต่างกัน
สําหรับลูก หนี Eการค้ า ที แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญ ชีข องลูก หนี Eการค้ า หลังจากหัก
ค่าเผือหนี Eสงสัยจะสูญ เป็ นมูลค่าทีคํานึงถึงความเสียงสูงสุดทีเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
มูลค่ายุติธรรม
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ เชือว่ามูลค่ายุติธรรมของสิน ทรัพย์ทางการเงิน และหนี Eสินทางการเงินดังกล่าว
จะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับมูลค่าตามบัญชี
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26. ข้ อมูลเกียวกับการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน
ข้ อมูลของบริษัทฯ เกียวกับการดําเนินงาน สําหรับปี สิ Eนสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จําแนกตามส่วน
งานทางธุรกิจได้ ดังนี E
พันบาท
2560
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
พลาสติกฟิ ล์ม
สติกเกอร์
หลอด
รวม
รายได้ จากการขาย
กําไรขันต้
E น

1,009,065
74,686

468,182
138,800

93,706
27,309

รายได้ อนื
- กําไรจากอัตราแลกเปลียน
- อืนๆ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยอืน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ภาษี เงินได้
กําไรสําหรับปี
สินทรัพย์ทีใช้ ในส่วนงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี Eการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนี Eการค้ า - กิจการอืน - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
อืนๆ
สินทรัพย์สว่ นกลาง
สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

1,570,953
240,795
992
15,772
(31,611)
(97,563)
2,855
(12,958)
118,282

67,383
179,774
62,793
159,715

21,103
107,373
24,479
323,309

8,268
29,322
91,992

96,754
316,469
87,272
575,016
339,263
1,414,774
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รายได้ จากการขาย
กําไรขันต้
E น

พันบาท
2559
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
พลาสติกฟิ ล์ม
สติกเกอร์
หลอด
รวม
978,550
431,584
77,806
1,487,940
71,556
131,483
16,784
219,823

รายได้ อนื
- กําไรจากอัตราแลกเปลียน
- อืนๆ

55
18,046

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยอืน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ภาษี เงินได้
กําไรสําหรับปี
สินทรัพย์ทีใช้ ในส่วนงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี Eการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนี Eการค้ า - กิจการอืน - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
อืนๆ
สินทรัพย์สว่ นกลาง
สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

(30,881)
(86,179)
(8,199)
6,878
(10,170)
109,373

74,376
174,640
64,290
94,690

20,714
91,533
25,530
247,785

4,187
34,943
104,428

99,277
301,116
89,820
446,903
324,349
1,261,465
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27. การจัดประเภทบัญชีใหม่

บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางบัญชีในงบการเงินทีนํามาเปรี ยบเทียบใหม่ เพือให้ สอดคล้ อง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีของปี ปัจจุบนั ซึงไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุทธิ หรื อส่วนของผู้ถือหุ้นตามทีเคยรายงานไว้
การจัดประเภทรายการใหม่ทีสําคัญมีดงั ต่อไปนี E
บาท

ตามทีเคยรายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
เจ้ าหนี Eอืน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย - กิจการทีเกียวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย - กิจการอืน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

50,058,382

28. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี Eได้ รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561

หลังการจัดประเภทใหม่

4,387,318
45,671,064
-

