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ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

: บริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขที่ทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ

: TOPP
: 0107537001994 (เลขที่เดิม บมจ. 446)
: ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หลำยประเภทคือ ฟิ ล์มพลำสติกที่ใช้ ในอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และหีบห่อ, บริ กำรงำนพิมพ์บนฉลำกกำว หรื อ ฟิ ล์มพลำสติกแบบม้ วน และ
ผลิตภัณฑ์หลอดลำมิเนต เพื่อใช้ บรรจุยำสีฟัน
ทุนจดทะเบียน
: 60,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
ชำระเต็มมูลค่ำ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)
จำนวนพนักงำน
: 453 คน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)
สถำนที่ตงั ้ - สำนักงำนใหญ่ : 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์
: (662) 0-2285-4940, 0-2678-1051-5
โทรสำร
: (662) 0-2285-4942, 0-2678-1175
Website
: http://www.topp.co.th
E-mail
: topp@topp.co.th
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่
: 12 พฤษภำคม 2526
จดทะเบียนเป็ น บมจ.
: 3 มิถนุ ำยน 2537
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

: บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9001

ผู้สอบบัญชี

: นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4563
สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
491/27 สีลมพลำซ่ำ ถนนสีลม บำงรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2234-1676, 0-2237-2132
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รายได้รวม

กาไรส ุทธิ
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สินทรัพย์รวม

ข้อมูลทางการเงินโดยสร ุป
หน่ วย : ล้ านบาท

งบกาไรขาดทุน
ขำยสุทธิ
รำยได้ รวม
กำไรขันต้
้ น
กำไรสุทธิ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หุ้น
กำไรสุทธิตอ่ หุ้น
(บำท)
เงินปันผลต่อหุ้น
(บำท)
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น (บำท)
* ยังไม่ได้ รับกำรอนุมตั จิ ำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2561

2560

2559

1,654.43
1,674.65
226.92
194.83

1,576.97
1,591.54
242.98
118.28

1,487.94
1,506.41
219.82
109.37

1,426.53
182.20
1,244.33

1,414.77
231.52
1,183.26

1,261.47
156.32
1,105.15

19.71
5.83
190.71

18.23
5.15
176.63

15.81
4.67*
207.39
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สารจากคณะกรรมการ
ภำพรวมกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ในปี 2561 ท่ ำมกลำงควำมผัน ผวนและกำรชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ โลก อัน เนื่ อ งมำจำก
ผลกระทบของสงครำมกำรค้ ำระหว่ำงประเทศสหรัฐอเมริ กำ และประเทศจีน ทังควำมผั
้
นผวนของอัตรำแลกเปลีย่ น และต้ นทุนกำร
ผลิตที่สงู ขึ ้นจำกกำรปรับตัวที่สงู ขึน้ ของรำคำน ้ำมัน จึงทำให้ บริ ษัทฯ ยังไม่มีควำมมัน่ ใจที่จะลงทุนเพิ่มเติมในเครื่ องจักรใหม่ อีกทัง้
เครื่ องผลิตฟิ ล์มพลำสติก และเครื่ องพิมพ์ฉลำกกำวที่บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนไปแล้ วในปี ก่อนหน้ ำ เพิ่งได้ ติดตังแล้
้ วเสร็ จ และเริ่ มมีกำร
ผลิตเมื่อกลำงปี 2561 ที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทฯ ได้ เพิ่มธุรกิจกลุม่ เครื่ องสำอำง ในรู ปแบบกำรซื ้อมำ-ขำยไป โดยนำสินค้ ำ
จำกประเทศไทย ไปจำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำประเทศจีน
โดยภำพรวมในปี 2561 บริ ษัทฯ มียอดขำยรวม 1,654.43 ล้ ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน 77.46 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้น
4.91% แต่เนื่องจำกสภำวะกำรแข่งขันสูง มีจำนวนคู่แข่งทำงกำรค้ ำมำกขึ ้น ประกอบกับต้ นทุนวัตถุดิบที่สงู ขึ ้น จึงส่งผลให้ บริ ษัทฯ
มีกำไรสุทธิ 94.83 ล้ ำนบำท ซึง่ ลดลง 23.45 ล้ ำนบำท หรื อลดลง 19.83% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ในนำมคณะกรรมกำรบริ ษั ท ใคร่ ขอขอบคุณ คณะผู้บริ หำร และพนักงำนบริ ษัทฯ ทุกท่ำน ที่ไ ด้ ทำงำนกันอย่ำงเต็มที่
ขอบคุณลูกค้ ำทุกท่ำนที่ให้ กำรสนับสนุนบริ ษัทฯ อย่ำงดีมำตลอด ท้ ำยนี ้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรธุรกิจและผู้เกี่ยวข้ องทุกท่ำน
บริ ษัทฯ หวังเป็ นอย่ำงยิ่งที่จะได้ รับกำรสนับสนุนจำกทุกฝ่ ำยเช่นนี ้ต่อไป

อริ นทร์ จิรำ
ประธำนกรรมกำร

สุธี ลิม่ อติบลู ย์
กรรมกำรผู้จดั กำร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ซึ่งจัดทำขึ ้นตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยได้ มีกำรพิจำรณำเลือกใช้ นโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทังมี
้ กำร
เปิ ดเผยข้ อมูลสำระสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นอิสระกำกับดูแลงบกำรเงินและ
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในให้ มีประสิทธิ ผล เพื่อให้ มีควำมมั่นใจได้ ว่ำมีกำรบันทึกข้ อมูลทำงบัญชีถูกต้ องครบถ้ วนอย่ำง
เพียงพอ ทันเวลำ และป้องกันไม่ให้ เกิดกำรทุจริ ตหรื อกำรดำเนินกำรที่ผิดปกติ โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏ
ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ ได้ แสดงไว้ ในรำยงำนประจำปี นี ้แล้ ว
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท สำมำรถสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ได้ วำ่ งบกำรเงินของ
บริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561 ได้ ถกู ต้ องในสำระสำคัญแล้ ว

อริ นทร์ จิรำ
ประธำนกรรมกำร

สุธี ลิม่ อติบลู ย์
กรรมกำรผู้จดั กำร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน ได้ แก่ ดร.นิล
สุวรรณ ลีลำรัศมี ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำยชัยสิทธิ์ เจริ ญสัตย์ และนำยปมุข ศิริองั กุลเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ โดยใน
ปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ มีกำรเปลีย่ นแปลง ตำมมติ ดังนี ้
- ดร.อดุล อมตวิวฒ
ั น์ ได้ ออกจำกตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริ ษัท เมื่อครบวำระในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ม ติ แ ต่ งตัง้ ดร.นิ ล สุว รรณ ลี ลำรั ศ มี เป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2561
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ อย่ำงเป็ นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในกำรได้ รับข้ อมูล ภำยใต้ ขอบเขตตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่งสอดคล้ องตำมข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทังได้
้ รับควำมร่ วมมืออย่ำงดีจำกผู้บริ หำร และพนักงำนที่เ กี่ยวข้ อง ซึ่งกำรปฏิบตั ิดงั กล่ำว
ครอบคลุมในเรื่ องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรควบคุมภำยใน กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรของฝ่ ำยจัดกำร
รวมทังกำรปกป้
้
องผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ มีกำรประชุมร่วมกับ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำต และ
ฝ่ ำยบริ หำร เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ซึง่ จะจัดขึ ้นก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทในทุกไตรมำส เพื่อรำยงำนและหำรื อร่ วมกัน
กับคณะกรรมกำรบริ ษัท สรุปดังนี ้
1. สอบทำนงบกำรเงินประจำไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี 2561 ร่วมกับทีมผู้สอบบัญชี ฝ่ ำยบริ หำร งำนตรวจสอบ
ภำยใน และรับฟั งคำชี ้แจงของฝ่ ำยบริ หำรเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรบัญชีกบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ได้ จดั ทำขึ ้นอย่ำงถูกต้ องตำมควร กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเพียงพอ เป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
2. สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน โดยอนุมตั ิแ ผนกำรตรวจสอบที่เน้ นระบบกำรป้องกันควำมเสี่ยง ระบบ
กำรควบคุมภำยใน ทังด้
้ ำนกำรปฏิบตั ิงำน (Operation) กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial) และกำรปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบข้ อบังคับ (Compliance) ที่เพียงพอเหมำะสม เพื่อก่อให้ เกิดกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอนั เป็ นประโยชน์
กับบริ ษัท และผู้ถือหุ้น นอกจำกนี ้ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในได้ ดำเนินกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ โดยได้ ประชุมหำรื อ
กับเจ้ ำหน้ ำที่และผู้บริ หำรของหน่วยงำนที่รับตรวจถึงควำมเป็ นไปได้ ของแนวทำงกำรแก้ ไขปรับปรุ ง เพื่อประโยชน์
สูงสุด ของงำนตรวจสอบภำยใน และเพื่ อให้ เกิ ด ควำมมั่น ใจในระบบกำรควบคุม ภำยในที่ ต้อ งพัฒ นำตำมกำร
เปลีย่ นแปลงของสภำวกำรณ์และเทคโนโลยี
3. กำรกำกับดูแลที่ดี คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรบริ หำรงำนตำมหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ด้ วยควำมโปร่งใส และมีจริ ยธรรม ตลอดจนกำรดูแลให้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิ จ
ของบริ ษัท และข้ อกำหนดของหน่วยงำนที่กำกับดูแล เพื่อควำมเชื่อมัน่ ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
4. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยกำรประเมินจะมุง่ เน้ นควำมเป็ นอิสระ คุณภำพผลงำน
และชื่อเสียง ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ เสนอต่อดณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนำง
้
ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4563 หรื อ นำยชัยยุทธ อังศุวิทยำ ผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญำตเลขที่ 3885 หรื อ นำงสำวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5007 หรื อนำงสำวจำรุ ณี น่วมแน่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5596 แห่งสำนักงำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจำปี 2562
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และกำหนดค่ำสอบบัญ ชีเป็ นจำนวนเงิน 1,080,000 บำท (ปี 2561 : 1,020,000 บำท) เพื่อเสนอขออนุมัติจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำรท ำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิ จำรณำแล้ วและไม่มีป ระเด็นสอบทำนเพิ่ มเติมจำก
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเกี่ยวกับ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั
บริ ษัท รำยชื่อและรำยกำรที่เกิดขึ ้นกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ อง ปรำกฏตำมที่ได้ แสดงไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินซึง่ อยูใ่ นรำยงำนประจำปี ฉบับนี ้ สำหรับนโยบำยกำรกำหนดรำคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตได้ แสดงควำมเห็น
เกี่ ยวกับประเด็นดังกล่ำวไว้ ว่ำ ไม่แตกต่ำงจำกรำยกำรที่กระทำกับ กิ จกำรที่ ไม่เกี่ ยวข้ อง เป็ น รำคำตำมสัญ ญำ
ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำมยุติธรรม และ
เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
6. จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
- ดร.อดุล
อมตวิวฒ
ั น์
จำนวนกำรเข้ ำร่วมประชุม 1/4
(ลำออกหลังจำกกำรประชุมครัง้ ที่ 1/2561)
- ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
จำนวนกำรเข้ ำร่วมประชุม 2/4
(เข้ ำร่วมประชุมครัง้ ที่ 3/4 หลังจำกได้ รับกำรแต่งตังแล้
้ ว)
- นำยชัยสิทธิ์
เจริ ญสัตย์
จำนวนกำรเข้ ำร่วมประชุม 4/4
- นำยปมุข
ศิริองั กุล
จำนวนกำรเข้ ำร่วมประชุม 4/4
นอกจำกนีค้ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ให้ ควำมสำคัญของกำรบริ หำรควำมเสี่ยงในทุกโอกำสที่มีกำรประชุมหำรื อกับ
บริ ษัท มีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทมีกลไกในกำรจัดกำรตำมควรแล้ ว และมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอเหมำะสมกับสภำวกำรณ์
ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริ ษัท มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และสนับสนุนให้ ฝ่ำยบริ หำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรควบคุม
ภำยใน และกำรบริ หำรควำมเสีย่ งอย่ำงต่อเนื่อง

(ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท มีกรรมกำร จำนวน 14 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี ้
รำยชื่อกรรมกำร
นำยพิพฒ
ั
นำยสุธี
ร.ต.อ. สุเมธ
นำยชวลิต
นำยบุญชู
นพ.สวัสดิ์

พะเนียงเวทย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
โพธิกำจร
ดร.อดุล
อมตวิวฒ
ั น์
นำยชัยสิทธิ์ เจริ ญสัตย์
นำยปมุข ศิริองั กุล
นำยอริ นทร์ จิรำ
ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
นำยมงคล ลิม่ อติบลู ย์
นำยสุรภำพ ลิม่ อติบลู ย์
นำยธนำ โพธิกำจร

จำนวนครัง้ กำร กำรเข้ ำร่วม
ตำแหน่ง
ประชุม
กำรประชุม
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
6
4
กรรมกำรผู้จดั กำร
6
6
กรรมกำร
6
4
กรรมกำร
6
5
กรรมกำร
6
6
กรรมกำร
6
5
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
6
1
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
6
6
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
6
6
ประธำนกรรมกำร
6
2
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
6
2
กรรมกำร
6
3
กรรมกำร
6
3
กรรมกำร
6
3

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ ในระหว่ างปี 2561
20 กรกฎำคม 2561 ที่ ป ระชุ ม วิ สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 มี ม ติ แ ต่ งตัง้ ทัง้ 5 ท่ำ น ได้ แ ก่ 1. นำยอริ น ทร์ จิ ร ำ
2. ดร.นิ ล สุ ว รรณ ลี ล ำรั ศ มี 3. นำยมงคล ลิ่ ม อติ บู ล ย์ 4. นำยสุ ร ภำพ ลิ่ ม อติ บู ล ย์ 5. นำยธนำ โพธิ ก ำจร
เป็ นกรรมกำรบริ ษัท
23 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2561 มีมติแต่งตัง้ ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมีเป็ นประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนดร.อดุล อมตวิวฒ
ั น์ ซึง่ ได้
ลำออกไปเมื่อครบวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
10 สิ ง หำคม 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 5/2561 มี ม ติ แ ต่ ง ตัง้ นำยอริ น ทร์ จิ ร ำเป็ นประธำน
คณะกรรมกำรบริ ษัท แทนนำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึ่งได้ ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่
15 สิงหำคม 2561 และรับทรำบกำรลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทของ นพ.สวัสดิ์ โพธิกำจร โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่
15 สิงหำคม 2561
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบกิจกำรทังหลำยของบริ
้
ษัท และมีอำนำจหน้ ำที่ดำเนินกำรภำยในขอบเขตของ
กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท และตำมมติของที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น และมีอำนำจกระทำกำรใดๆ ตำมที่
ระบุไว้ ในหนังสือบริ คณห์ สนธิ นอกจำกนีย้ งั มีหน้ ำที่กำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และกำกับ
ควบคุมดูแล ให้ ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำรให้ เป็ นตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสรุป ดังนี ้
1. ดูแลและจัดกำรให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทเป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท รวมทัง้
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้ ควำมเห็นชอบด้ ำน วิสยั ทัศน์ ภำรกิจ และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
3. ให้ ข้อเสนอแนะ ด้ ำนนโยบำยกำรบริ หำรจัดกำร แผนธุรกิจ งบประมำณ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรปฏิบตั ิงำนที่เสนอ
โดยฝ่ ำยจัดกำร
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และควำมคืบหน้ ำของงำนแต่ละโครงกำร
5. พิจำรณำงบกำรเงินประจำไตรมำส และประจำปี และดูแลให้ มีกำรจัดทำงบกำรเงินเป็ นไปตำมหลักกำรบัญ ชี ที่
รับรองทัว่ ไป
6. ดูแ ลก ำกับ ให้ มี ระบบกำรควบคุม ภำยในที่ มี ป ระสิท ธิ ผล และกำรบริ ห ำรควำมเสี่ยงที่ เหมำะสม ตลอดจนกำร
ตรวจสอบ ทังจำกผู
้
้ ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีภำยนอก ให้ ทำหน้ ำที่อย่ำงมีประสิทธิผล
7. ดูแลให้ มีผ้ ทู ำหน้ ำที่ในกำรสื่อสำรในเรื่ องต่ำงๆ กับผู้ถือหุ้นรำยย่อยและผู้สนใจลงทุนทัว่ ไป รวมทั ง้ กำรประสำนงำน
กับหน่วยงำนที่กำกับดูแล
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริ ษัทกำหนดให้ คำว่ำ “กรรมกำรอิสระ” หมำยควำมรวมถึง กรรมกำรที่ไม่ทำหน้ ำที่จัดกำรของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ
บริ ษัทร่วม เป็ นกรรมกำรที่เป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำรและผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุม และเป็ นผู้ซงึ่ ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
กับ บริ ษั ท ในลัก ษณะที่ จ ะท ำให้ มี ข้ อจ ำกั ด ในกำรแสดงควำมเห็ น ที่ เป็ นอิ ส ระ ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ ก ำหนดคุ ณ สมบัติ ข อง
“กรรมกำรอิสระ” ของบริ ษัท ดังนี ้
1 ถื อหุ้นไม่เกิ น 1%* ของจ ำนวนหุ้น ที่ มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บ ริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ทร่ วม หรื อ
นิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
2 ไม่เป็ น ลูกจ้ ำ ง พนัก งำน ที่ ป รึ ก ษำ หรื อ ผู้มี อ ำนำจควบคุม ของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ วม หรื อ
นิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
3 ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
4 ไม่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งใน
ลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
5 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ทร่ วม ผู้ถือ หุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
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6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำทำงกำร
เงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
7 ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย หรื อ ไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำ ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจำ หรื อถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
* บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง หมำยถึง บุคคลดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้บริ หำรของผู้ออกหลักทรัพย์
(ข) ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย์
(ค) ผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ออกหลักทรัพย์
(ง) บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรส หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกับบุคคลตำม (ก)
(ข) หรื อ (ค) ซึง่ ได้ แก่ บิดำ มำรดำ คูส่ มรส บุตร หรื อญำติสนิทอื่น
(จ) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตำม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถือหุ้น หรื อมีอำนำจควบคุมหรื อมีส่วนได้ เสียอื่นใด ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้ อมอย่ำงมีนยั สำคัญ
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2. ผู้บริหาร
คณะผู้บริ หำรของบริ ษัทมีจำนวน 12 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี ้

นำยสุธี
นำงสำวจันทนำ
นำงสำวธีรำรัตน์
นำยมรุธร
นำยพีรวิชญ์
นำงสำวไพฑูรย์
นำงสำวอรุณรักษ์
นำงสำวสิริวรรณ
นำยเกรี ยงไกร
นำยประเสริ ฐ
นำยอัครพร
นำงสำวศิรำณี

รำยชื่อผู้บริ หำร
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
จันทร์ สมุทร์
ทรำบรัมย์
เลิศวไลพงศ์
จันทร์ กระจ่ำงแจ้ ง
มิตสีดำ
สัตยำอภิธำน
บรรจงศิลป์
นำมณี

ตำแหน่ง
กรรมกำรผู้จดั กำร (ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร)
ผู้จดั กำรทัว่ ไป
ผู้จดั กำรทัว่ ไปฝ่ ำยงำนพิมพ์ฉลำกกำว
ผู้จดั กำรโครงกำร สำขำเวลโกรว์
ผู้จดั กำรโรงงำนแมททัลไลซ์
ผู้จดั กำรโรงงำนสำขำลำดกระบัง
ผู้จดั กำรฝ่ ำยจัดซื ้อ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยเทคนิควิจยั และพัฒนำ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยคลังสินค้ ำและจัดส่ง
ผู้จดั กำรฝ่ ำยขำย
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบุคคลและธุรกำร
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

อานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
กรรมกำรผู้จัดกำรเป็ นผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรและบริ หำรกิจกำรของบริ ษัทตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท และเป็ นผู้มีอำนำจในกำรใช้ ดลุ ยพินิ จสำหรับกำรพิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรลงทุน หรื อรำยกำรต่ำงๆตำมปกติ
ธุรกิจเพื่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เช่น กำรพิจำรณำแผนงำนประจำปี ซึ่งเสนอ โดยคณะผู้บริ หำรของบริ ษัท ผ่ำนผู้จดั กำรทัว่ ไป
กำรติดตำมผลกำรประกอบกำรของบริ ษัท เปรี ยบเทียบกับแผนงำนประจำปี เป็ นรำยเดือน กำรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรผลิต
กำรจำหน่ำย และแนวทำงกำรปฏิบตั ิในกำรดำเนินงำนต่ำงๆของบริ ษัทโดยมีอำนำจดำเนินกำรแทนบริ ษัทตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองกระทรวงพำณิ ชย์ ระบุชื่อและจำนวนกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริ ษัท คือ นำยสุธี ลิ่มอติบูลย์ , ร.ต.อ.สุเมธ
ลิ่มอติบลู ย์ , นำยชวลิต ลิ่มอติบูลย์ และ นำยบุญชู ลิ่มอติบูลย์ สองในสี่คนนี ้ลงลำยมือร่ วมกันและประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
เป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนบริ ษัทได้
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ผังโครงสร้ างองค์ กร

คณะกรรมการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ปรึ กษา
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายผลิต

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
(ฝ่ ายงานพิมพ์ฉลากกาว)
ฝ่ ายผลิต

สานักงานส่ วนกลาง

โรงงานลาดกระบัง
(Cast Film)
โรงงานเวลโกรว์ ซอย 6
(Metallized Film)
โรงงานเวลโกรว์ ซอย 6
(Blown Film)
โรงงานเวลโกรว์ ซอย 2
(หลอดยาสี ฟัน)

ฝ่ ายขายและการตลาด

ฝ่ ายการตลาด(ฟิ ล์ม)

โรงงานถนนจันทน์

ฝ่ ายขาย (ฟิ ล์ม)

โรงงานเวลโกรว์ ซอย 6

ฝ่ ายจัดซื้ อ
ฝ่ ายคลังสิ นค้าและจัดส่ ง
ฝ่ ายเทคนิควิจยั และพัฒนา
ฝ่ ายบุคคลและธุรการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายสารสนเทศ
ฝ่ ายสานักกรรมการ
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3. เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท : นำงสำวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์
คณะกรรมกำรได้ มอบหมำยหน้ ำที่ ที่รับผิดชอบดำเนินกำรในเรื่ องต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี ้
1.1 ทะเบียนกรรมกำร
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
1.3 รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้ อมูล และรำยงำนประจำปี
1.4 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
1.5 จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้ อบังคับต่ำงๆ
1.6 ดูแลให้ มีกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำร
1.7 ทำหน้ ำที่เป็ นศูนย์กลำงติดต่อสือ่ สำรกับผู้ลงทุนทัว่ ไป และกำรให้ ขำ่ วสำรของบริ ษัท
1.8 ให้ คำแนะนำเบื ้องต้ นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้ อกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับ และแจ้ งข่ำวกำรเปลีย่ นแปลงในเรื่ อง
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น เพื่อให้ คณะกรรมกำรได้ ปฏิบตั ิตำมอย่ำงถูกต้ องและสม่ำเสมอ
1.9 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริ ษัท
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร
3. เป็ นผู้ประสำนงำน ในกำรแจ้ งข้ อมูลผู้บริ หำรของบริ ษัท (แบบ 35-E1)
4. แจ้ ง รำยงำนกำรเปลี่ย นแปลงกำรถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่อ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59
5. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
4. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษัท ให้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน พิจำรณำกำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรตำมแนวทำง ดังต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการ
กำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ พิจำรณำจำกหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรทำงำนของกรรมกำร
โดยค ำนึงถึงประเภทและขนำดของธุรกิ จของบริ ษั ท ร่ วมกับ กำรเที ยบเคีย งกับ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริ ษัท ที่ อยู่ใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน โดยให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทนำเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ประเภทค่ าตอบแทน
▪ ค่ำเบี ้ยประชุม ( Attendance Fee) โดยจะจ่ำยให้ กบั กรรมกำรทุกท่ำน
▪ ค่ำตอบแทนประจำ (Retainer Fee) เช่น ค่ำตอบแทนรำยเดือน รำยปี โดยกำหนดตำมตำแหน่งและหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน ค่ำตอบแทนตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท (Incentive) โดยกำรนำผล
กำรดำเนินงำนของบริ ษัทมำพิจำรณำร่วมด้ วย
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(1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
สำหรับปี 2561 ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของคณะกรรมกำร ประกอบด้ วย ค่ำเบี ้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส รวมทัง้
ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของผู้บริ หำร ตลอดปี 2561 มีมลู ค่ำ เป็ นจำนวน 19.09 ล้ ำนบำท ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัท
1.34 ล้ ำนบำท
คณะกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
0.48 ล้ ำนบำท
ผู้บริ หำร 12 รำย จ่ำยเป็ นเงินเดือนและโบนัสรวม
17.27 ล้ ำนบำท
(2) ค่ าตอบแทนอื่น - ไม่มี 5. บุคลากร
จานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 482 คน ดังนี ้ :
ฝ่ ำยผลิต

- สำขำลำดกระบัง
- สำขำเวลโกรว์
- สำขำถนนจันทน์
ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
ฝ่ ำยบุคคลและธุรกำร
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
อื่นๆ

37 คน
226 คน
117 คน
35 คน
28 คน
13 คน
26 คน

ค่ าตอบแทนของพนักงาน
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
เงินเดือนและค่ำจ้ ำง
โบนัส
เงินค่ำล่วงเวลำ เบี ้ยเลี ้ยงและอื่นๆ
รวม

ปี 2561
110.37
18.18
46.66
175.21

ปี 2560
105.46
22.51
39.51
167.48

ปี 2559
97.21
18.20
39.72
155.13
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
บริ ษั ท ให้ ควำมส ำคัญ ต่ อ กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรเป็ นอย่ ำ งยิ่ ง โดยมุ่ ง เน้ นพัฒ นำศัก ยภำพของพนัก งำนให้ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิงำนให้ ประสบควำมสำเร็ จ เริ่ มตังแต่
้ กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ เพื่อ ให้ พนักงำน
มีควำมเข้ ำใจถึงโครงสร้ ำงองค์กร ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท กฎระเบียบ สวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในภำพรวม
และกำรแนะนำตัวให้ ทกุ หน่วยงำนก่อนส่งตัวให้ ต้นสังกัด เพื่อฝึ กอบรมเฉพำะทำง ในขอบเขตตำมหน้ ำที่ที่รับผิดชอบ (On the job
training) และบริ ษัทยังมีนโยบำยส่งพนักงำนไปอบรมสัมนำภำยนอก เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมรู้ ทักษะและเพิ่มศักยภำพของพนักงำน
ในกำรทำงำน รวมทังบริ
้ ษัทได้ จดั หำวิทยำกรที่ทรงคุณวุฒิด้ำนต่ำงๆเข้ ำมำอบรมสัมนำภำยในให้ กบั พนักงำน โดยจัดให้ มีตำรำง
กำรอบรมสัมมนำประจำปี ซึง่ บรรจุไว้ ทงกำรเรี
ั้
ยนรู้ด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำงโดยมีผ้ เู ข้ ำร่วมเฉพำะหน่วยงำนนัน้ และกำรเรี ยนรู้ร่วมกัน
ทัง้ องค์ ก ร เพื่ อ พัฒ นำให้ บุค ลำกรมีทักษะควำมรู้ นอกเหนือ จำกงำนที่ป ฏิ บัติ ทัง้ ในแง่ Soft SkillและHard Skill เช่น หลัก สูต ร
มำตรฐำนคุ ณ ภำพต่ ำ งๆเช่ น ISO 9001:2015 และGMP หลัก สูต รเทคนิ ค กำรท ำงำนร่ ว มกั บ คนด้ วยหลัก DISC,หลัก สูต ร
MS.Office Excel 2013 ระดับกลำงและระดับสูง เป็ นต้ น โดยทัว่ ไปบริ ษัทมีนโยบำยที่จะปรับเงินเดือนให้ กบั พนักงำนในทุกปี ซึ่ง
จะจัดสรรให้ พนักงำนตำมผลประกอบกำรของบริ ษัทและผลกำรประเมินกำรทำงำนของแต่ละบุคคล รวมทังสวั
้ สดิกำรด้ ำนต่ำงๆ
เช่น กำรตรวจสุขภำพประจำปี โดยจัดให้ มีแพทย์ให้ คำปรึกษำ แนะนำปั ญหำด้ ำนสุขภำพ ให้ กบั พนักงำนภำยหลังกำรทรำบผลกำร
ตรวจสุขภำพเป็ นรำยบุคคล กำรจัดงำนสังสรรค์ประจำปี รถรับ -ส่งและเครื่ องแบบพนักงำน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับสำขำและสำยงำนที่
ปฏิบตั ิ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทเล็งเห็นถึงควำมสำคัญ ในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดให้ มีกำรรณรงค์ลด
กำรใช้ ทรัพยำกรเพื่อลดภำวะโลกร้ อน เปิ ดรับอำสำสมัครในกำรเข้ ำร่ วมกิจกรรมที่เป็ นกิจกรรมกำรกุศล กิจกรรมเพื่อสำธำรณะ
ประโยชน์ เพื่อกำรพัฒนำตน พัฒนำงำน และพัฒนำสังคม
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รายละเอียดโดยย่อของกรรมการและผูบ้ ริหาร
* จานวนหุ้นตามที่แสดง รวมจานวนหุ้นของผูถ้ ือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตาม มาตรา 258
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ

1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ

78

- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขา Education Science
Quanzhou Physical Culture Institute
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- STANFORD EXECUTIVE PROGRAM,
STANFORD UNIVERSITY,
CALIFORNIA ,USA.
- จบการศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่ นที่ 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
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ปริ ญญาโท วิศวกรรม แขนงอุตสาหกรรมโรงงาน
มหาวิทยาลัย TEXAS A&M สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2.นายสุธี ลิ่มอติบูลย์
กรรมการผูจ้ ดั การ
(มีอานาจลงนามผูกพัน)

68

ประวัติการทางาน

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 โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เพรซิเด้นท์ อินเตอร์ ฟูด จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ซันโก้ แมชชินเนอร์ รี่ (ประเทศไทย) จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จากัด
ที่ปรึ กษากรรมการ
บริ ษทั เพรซิเด้นท์ ไรซ์ โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เพรซิเดนท์เบเกอร์ รี่ จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟ้ดู ส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ จากัด
หุ้นส่วน
ห้างหุ้นส่วนจากัด เหรี ยญทองการพิมพ์
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ยญทองการพิมพ์ (กิมไป๊ ) จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กิมไป๊ โค้ตติ้ง จากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ พร๊ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
กรรมการ
บริ ษทั แอล.เอ. พลาสแพค จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ยญทอง ลามิทิวบ์ จากัด จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไทยอ๊อฟเซท
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เหรี ยญทอง โรตารี่ จากัด

*จานวนหุ้นที่ถืออยู่
ณ 31 ธ.ค. 2561
หุ้น
ร้อย
ละ
110,868
1.85

720,235

12.00

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร
อื่น
ไม่มี

ไม่มี
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* จานวนหุ้นตามที่แสดง รวมจานวนหุ้นของผูถ้ ือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตาม มาตรา 258

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
3.นายชวลิต ลิ่มอติบูลย์
กรรมการ
(มีอานาจลงนามผูกพัน)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ

76

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

ประวัติการทางาน

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 ลิ่มอติบูลย์
กรรมการ
(มีอานาจลงนามผูกพัน)

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 โค้ตติ้ง จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กิมไป๊ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จากัด
กรรมการ
บริ ษทั แอล.เอ. พลาสแพค จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ยญทองลามิทิวบ์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั สยามหมึกพิมพ์และเคมีภณั ฑ์
จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไทยอ๊อฟเซท จากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ยญทอง โรตารี่ จากัด
หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
ห้างหุน้ ส่ วนจากัด เหรี ยญทองการพิมพ์
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ยญทองโรตารี่ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ โค้ตติ้ง จากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จากัด
กรรมการ
บริ ษทั แอล.เอ. พลาสแพค จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ลิคิโทมิ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สุ ภาพฤกษ์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เหรี ยญทองลามิทิวบ์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สยามหมึกพิมพ์และเคมีภณั ฑ์
จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไทยอ๊อฟเซท จากัด
หุน้ ส่ วน
ห้างหุน้ ส่ วนจากัด เหรี ยญทองการพิมพ์

*จานวนหุน้ ที่ถืออยู่
ณ 31 ธ.ค. 2561
หุน้
ร้อยละ
830,183
13.84

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร
อื่น
พี่ชายนายสุ ธี
ลิ่มอติบูลย์

875,763

พี่ชายนายสุ ธี
ลิ่มอติบูลย์

14.59
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* จานวนหุ้นตามที่แสดง รวมจานวนหุ้นของผูถ้ ือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตาม มาตรา 258
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

5. นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์
กรรมการ
(มีอานาจลงนามผูกพัน)

48

คุณวุฒิ

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

ประวัติการทางาน

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

6. น.พ.สวัสดิ์ โพธิกาจร
กรรมการ

73

7. ดร.อดุล อมตวิวฒั น์
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

79

8.นายชัยสิ ทธิ์ 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
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2545 - ปัจจุบนั

- ปริ ญญาโท MBA วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุ งเทพ
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- 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 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งเนติบญั ฑิตสภา
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2552 – ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

2542 - 2545

2552 – ปัจจุบนั
2546 – 2551

2551 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2539 – 2543
2538

กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ยญทองโรตารี่ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั เหรี ญทอง ลามิทิวบ์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ โค้ตติ้ง จากัด
กรรมการ
บริ ษทั กิมไป๊ พร๊ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั แอล.เอ. พลาสแพค จากัด
หุ้นส่วนผูจ้ ดั การ
ห้างหุ้นส่วนจากัด เหรี ยญทองการพิมพ์

*จานวนหุ้นที่ถืออยู่
ณ 31 ธ.ค. 2561
หุ้น
ร้อยละ
177,711
2.96

0.55

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร
อื่น
หลานชาย
นายสุธี
ลิ่มอติบูลย์

ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยจักษุคลีนิค จากัด
กรรมการ
บริ ษทั สุภาพฤกษ์ จากัด

33,000

พี่เขยนายสุธี
ลิ่มอติบูลย์

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

-

-

ไม่มี

ที่ปรึ กษา
บริ ษทั อัมพวา อพาร์ เทล จากัด
ที่ปรึ กษา
บริ ษทั อะกรี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ทีมที่ปรึ กษาแก้ไขหนี้ NPLs
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

-

ไม่มี

ที่ปรึ กษากฏหมาย
บริ ษทั ออสสิริส จากัด
บริ ษทั ออสสิริส ฟิ วเจอร์ ส จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ปมุข ที่ปรึ กษากฎหมาย จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ปมุข กฎหมาย จากัด
ทนายความ
บริ ษทั สานักกฎหมาย ศักยภาพ จากัด
ทนายความ
บริ ษทั อาณาจักร กฎหมาย จากัด

-

-

ไม่มี

19 | P a g e รายงานประจาปี 2561 บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จากัด (มหาชน)
* จานวนหุ้นตามที่แสดง รวมจานวนหุ้นของผูถ้ ือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตาม มาตรา 258
ชื่อ-สกุล

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี )

11. นายอริ นทร์ จิรา

68

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

คุณวุฒิ

- ปริ ญญาโท MBA, University of California,
Berkeley, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี สาขา Chemical Engineering,
University of California, Berkeley, U.S.A.

ประวัติการทางาน

2551 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั

12. ดร.นิลสุ วรรณ ลีลารัศมี
กรรกรรมการอิสระและ

*จานวนหุ้นที่ถืออยู่

ความสัมพันธ์

ณ 31 ธ.ค. 2561

กับผูบ้ ริ หาร

หุ้น

ร้อยละ

อื่น

ประธานสภาที่ปรึ กษาธุรกิจอาเซี ยน ประเทศ
ไทย
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย
ประธานกรรมการ บริ ษทั อมตะบีไอจี
อินดัสเทรี ยลแก๊ส จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั ย่างกุง้ อินดัส
เทรี ยลแก๊ส จากัด
กรรมการที่ปรึ กษาอาวุโส บริ ษทั บางกอก
อินดัสเทรี ยลแก๊ส จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั มาบตาพุด
อินดัสเทรี ยลแก๊ส จากัด

-

-

ไม่มี

-

ไม่มี

67

- ปริ ญญาเอก สาขาPhamaceutics, School of
Phamarcy, West virginia University, U.S.A
- ปริ ญญาโท สาขาPhamaceutical Sciences,
School of Phamarcy, West virginia University,
U.S.A.
- ปริ ญญาตรี เภสัชศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะเภสัช
ศาสตร์ มกาวิทยาลัยเชียงใหม่

2531 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ หารและหัวหน้าฝ่ ายวิจยั และ
พัฒนา บริ ษทั ถ้วยทองโอสถ จากัด

-

41

- ปริ ญญาโท MBA, University of Notre Dame,
U.S.A.
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2543 – ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไทยอ๊อฟเซท จากัด

30,000

0.50

หลานชาย
นายสุธี
ลิ่มอติบูลย์

14.นายสุ รภาพ ลิ่มอติบูลย์

34

- ปริ ญญาโท Industrial Engineering, Columbia
University, U.S.A.
- ปริ ญญาโท Management, Imperial College,
United Kingdom
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553-ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เหรี ยญทองลามิทิวบ์ จากัด

30,000

0.50

หลานชาย
นายสุธี
ลิ่มอติบูลย์

15.นายธนา โพธิกาจร

37

- ปริ ญญาโท Management Science &
Engineering Standford University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555-ปัจจุบนั

ผูอ้ านวยการอาวุโส ผูบ้ ริ หารสายDigital
Banking
ธนาคารไทยพาณิ ชย์

42,000

0.70

หลานชาย
นายสุธี
ลิ่มอติบูลย์

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

13. นายมงคล ลิ่มอติบูลย์

กรรมการ
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ชื่อ-สกุล

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี )

คุณวุฒิ

ประวัติการทางาน

*จานวนหุ้นที่ถืออยู่

ความสัมพันธ์

ณ 31 ธ.ค. 2561

กับผูบ้ ริ หาร

หุ้น
16. นางสาวจันทนา ลิ่มอติบูลย์

48

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

- ปริ ญญาโททางด้านบริ หารธุรกิจสาขาการตลาด

2539-ปัจจุบนั

สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี ทางด้านบริ หารธุรกิจ

2537 – 2538

สาขา BUSINESS ENTREPRENEURSHIP,

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

253,710

ร้อยละ

อื่น

4.23

หลานสาว

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

นายสุธี
ลิ่มอติบูลย์

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

17. นางสาวธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์

44

ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายงานพิมพ์ฉลากกาว

- ปริ ญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18. นายมรุ ธร ลิ่มอติบูลย์

2542 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายงานพิมพ์ฉลากกาว
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี.จากัด (มหาชน)

2540 – 2542

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
SGV - Arthur Anderson (KPMG ปัจจุบนั )

2553 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การโครงการ สาขาเวลโกรว์

คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

36

ผูจ้ ดั การโครงการ สาขาเวลโกรว์

- ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การบริ หาร
Case Western Reserve University

207,710

3.46

หลานสาว
นายสุธี
ลิ่มอติบูลย์

30,000

0.50

บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี.จากัด (มหาชน)

หลานชาย
นายสุธี
ลิ่มอติบูลย์

- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
System & Control Engineering
Case Western Reserve University
19.นางสาวไพฑูรย์ ทราบรัมย์

38

ผูจ้ ดั การโรงงานลาดกระบัง

20.นายพีรวิชญ์ จันทร์สมุทร์

2560-ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การโรงงานสาขาลาดกระบัง
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)

2556-2560

รักษาการผูจ้ ดั การโรงงานสาขาลาดกระบัง
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)

2545-2556

หัวหน้าแผนกคลังพัสดุและการจัดส่ง LK
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การโรงงานแม็ททัลไลเซอร์
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)

2551-2552

Project Engineer
บริ ษทั แมนสรวงวิศกรรม จากัด

2550-2551

Process/Design Engineer
บริ ษทั ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด

2547-2550

Project Engineer
บริ ษทั ไตรเทค เอ็มทีเอส จากัด

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

37

ผูจ้ ดั การโรงงานแม็ททัลไลเซอร์

21. นางสาวอรุ ณรักษ์ เลิศวไลพงศ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาการบัญชี

- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

37

- ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2561 - ปัจจุบนั
สถาบันราชภัฏธนบุรี
2560 - ปัจจุบนั
2558 – 2560
2554 – 2558
2553 – 2554

ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ
บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
หัวหน้าประสานงานฝ่ ายขายและวาง
แผนการผลิต
ประสานงานขาย
Data Management
บริ ษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด

-

-

ไม่มี

-

-

ไม่มี

-

-

ไม่มี
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* จานวนหุ้นตามที่แสดง รวมจานวนหุ้นของผูถ้ ือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตาม มาตรา 258
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
22.นางสาวสิ ริวรรณ จันทร์กระจ่างแจ้ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิควิจยั และพัฒนา

23. นายเกรี ยงไกร มิตสี ดา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้าและจัดส่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ

ประวัติการทางาน

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

2547 - ปัจจุบนั

37 - ปริ ญญาตรี คณะ บริ หารธุรกิจ ทางด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- อบรมหลักสูตร จป.ผูบ้ ริ หาร

2556 - ปัจจุบนั

2540 - 2547

2537 - 2540

2555 - 2556

2552 - 2555

24. นายประเสริ ฐ สัตยาอภิธาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

25.นายอัครพร บรรจงศิลป์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ

26.นางสาวศิราณี นามณี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

53

45

38

- 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
สาขาการกากับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2561 - ปัจจุบนั

2532 - 2555

2554 - ปัจจุบนั
2550 - 2553
2547 - 2550

2555 - ปัจจุบนั
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

27.นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์
เลขานุการบริ ษทั

39

- ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- อบรมหลักสูตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั
- อบรมหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จดทะเบียน

2546 - 2554

2554 - ปัจจุบนั
2547 - 2553

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

*จานวนหุ้นที่ถืออยู่
ณ 31 ธ.ค. 2561
หุ้น
ร้อยละ
-

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร
อื่น
ไม่มี

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

-

-

ไม่มี

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

-

-

ไม่มี

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

-

-

ไม่มี

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

-

-

ไม่มี

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

-

-

ไม่มี
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหน้ ุ
1. หลักทรัพย์ ของบริษัท
▪
▪
▪
▪
▪

บริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TOPP
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 60 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท เรี ยกชำระครบ
เต็มมูลค่ำแล้ ว
บริ ษัทไม่มีห้ นุ บุริมสิทธิ์ หรื อหุ้นประเภทอื่นที่มีเงื่อนไข
ในช่วง 23 ปี ที่ผำ่ นมำ บริ ษัทไม่มีกำรเพิ่มทุน
บริ ษัทไม่มีกำรออกตรำสำรหนี ้หรื อแปลงสภำพหลักทรัพย์
หน่วย : ล้ ำนบำท
ปี พ.ศ.
ทุนที่เพิ่ม
ทุนจดทะเบียน
2526
25
25
2529
5
30
2533
20
50
2537
10
60
2538-2561
60
(บริ ษัทก่อตังในปี
้
พ.ศ. 2526)

▪ ข้ อตกลงระหว่ำงกันในกลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (Shareholding Agreement)
- ไม่มี 2. รายชื่อผู้ถอื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทังนี
้ ้รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องกันตำมมำตรำ 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. ร.ต.อ.สุเมธ
ลิม่ อติบลู ย์
2. นำยชวลิต
ลิม่ อติบลู ย์
3. นำงสุวมิ ล
มหำกิจศิริ
4. นำยสุธี
ลิม่ อติบลู ย์
5. บริ ษัทฯ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก
6. นำยบุญชัย
ลิม่ อติบลู ย์
7. นำงสำวจันทนำ
ลิม่ อติบลู ย์
8. นำงสำวธีรำรัตน์
ลิม่ อติบลู ย์
9. นำยบุญชู
ลิม่ อติบลู ย์
10. นำงจริ ยำ
ลิม่ อติบลู ย์

จานวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 61
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
ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผล บริ ษัทจะคำนึงถึงผลประกอบกำร และสภำพคล่องที่ไม่ทำให้ มีผลกระทบต่อกิ จกำร ทัง้ นี ้
เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนและข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 43 ซึ่งสรุปสำระสำคัญคือ ห้ ำมมิให้ แบ่งเงินปั นผลจำกเงิน
ประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร ในกรณีที่บริ ษัท ยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ ห้ ำมมิให้ แบ่งเงินปั นผล เงินปั นผลให้ แบ่งตำมจำนวนหุ้น
หุ้นละเท่ำๆกัน คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ ครำว ในเมื่อเห็นว่ำบริ ษัท มีผลกำไรสมควร
พอที่จะทำเช่นนัน้ และเมื่อจ่ำยเงินปั นผลแล้ ว ให้ รำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป
ปั จจุบันบริษัท ไม่ มียอดขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียดข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกันดังนี ้
2561
2560
2559
กำไรสุทธิตอ่ หุ้น
15.88
19.24
17.08
เงินปั นผลต่อหุ้น
4.67*
5.83
5.15
คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
30.17
30.30
30.15
* ยังไม่ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จำกกำรที่สภำวิชำชีพบัญชีได้ ออกประกำศสภำวิชำชีพฉบับที่ 28/2560 เรื่ อง กำรปฏิบตั ิวิธีกำรบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุงปี 2560) เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กำหนดให้ บริ ษัทเปลีย่ นแปลงวิธีกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ในงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัท จำกวิธีส่วนได้ เสียเป็ นวิธีรำคำทุน ซึ่งมีผลทำให้ กำไรและกำไรสะสมในงบกำรเงินเฉพำะและงบ
กำรเงินรวมแตกต่ำงกัน ทังนี
้ ้ กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวเป็ นเพียงกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเท่ำนัน้ มิได้ ทำให้ ปัจจัยพื ้นฐำน
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ กำรจ่ำยเงินปั นผลสอดคล้ องกับเงินที่บริ ษัทมีในกำรจ่ำยเงินปั นผลจริ ง
บริ ษัทได้ พิจำรณำเห็นควรให้ มีกำรจ่ำยเงิ นปั นผลโดยอ้ ำงอิงกับกำไรสุทธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัท ดังนัน้ กำไรสุทธิ ต่อหุ้น
สำหรับปี 2561 ที่แสดงข้ ำงต้ น ได้ แสดงกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัท
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธ ุรกิจ
(1) ประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษั ท ไทย โอ.พี .พี .จ ำกั ด (มหำชน) เป็ นบริ ษั ทแรกที่ ได้ รั บกำรส่งเสริ ม กำรลงทุ นในกำรผลิ ตแผ่ นฟิ ล์ ม โอ.พี .พี . (Oriented
Polypropylene Film) จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเมื่อปี พ.ศ.2526 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 25 ล้ ำนบำท โดยเป็ นกำรร่วมทุนของกลุม่ ผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท เหรี ยญทองกำรพิมพ์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีชื่อเสียงในวงกำรกำรพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์มำเป็ นเวลำนำน และกลุม่ บริ ษัท พี
ประชุม จำกัด ที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั โรงงำนยำสูบได้ เล็งเห็นควำมต้ องกำรของตลำดในกำรใช้ ฟิล์มชนิดนี ้
▪ ปี 2537 บริ ษัทได้ จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ำยน 2537 และได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
60 ล้ ำนบำท
▪ ปี 2542 จัดตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
โดยมี ดร. อดุล อมตวิวฒ
ั น์ กรรมกำรอิสระ เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
นพ.สวัส ดิ์ โพธิ ก ำจร กรรมกำรอิ ส ระ เป็ น สมำชิ ก และแต่ง ตัง้ นำยชัย สิ ท ธิ์ เจริ ญ สัต ย์ เป็ น กรรมกำรอิ ส ระเป็ น สมำชิ ก
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพิ่ม รวมเป็ น 3 ท่ำน
▪ ปี 2543 บริ ษั ท ได้ ร่ว มทุน กับ บริ ษั ท ต่ ำงชำติ โดยจัด ตัง้ บริ ษั ท และจดทะเบี ย นในประเทศเวี ย ดนำม ตัง้ โรงงำนผลิ ต
หลอดลำมิเนต เพื่อใช้ บรรจุยำสีฟันตำมนโยบำยของลูกค้ ำรำยสำคัญของบริ ษัทซึง่ เป็ นบริ ษัทข้ ำมชำติ ที่ได้ ย้ำยฐำนกำรผลิตไป
ที่ประเทศเวียดนำม เพื่อผลิตและจำหน่ำยทัว่ ทังภู
้ มิภำคเอเชีย โดยบริ ษัทได้ รับกำรคัดเลือกจำกลูกค้ ำรำยดังกล่ำวให้ เป็ นผู้ผลิต
แต่ผ้ เู ดียวสำหรับภูมิภำคนี ้
▪ ปี 2544 บริ ษัทได้ รับกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2000 ด้ ำนผลิตและจำหน่ำยทังผลิ
้ ตภัณฑ์พลำสติก
ฟิ ล์มและกำรผลิตงำนพิมพ์ จำกสถำบัน United Registrar of Systems Ltd. (URS)
▪ ปี 2548 บริ ษัทได้ ลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ สำหรับผลิตฟิ ล์มแมททัลไลซ์ (Metallized Film) ด้ วยงบประมำณกำรลงทุน
ประมำณ 53 ล้ ำนบำท เพื่อช่วยยกระดับคุณภำพสินค้ ำ และเพิ่มกำลังกำรผลิต
▪ ปี 2549 บริ ษัทได้ ลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว (Sticker Label Printing) ด้ วยงบประมำณกำรลงทุน
ประมำณ 63 ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นเครื่ องพิมพ์ที่มีควำมละเอียดและควำมเร็ วสูง เพื่อช่วยยกระดับคุณภำพสินค้ ำ และเพิ่มกำลังกำร
ผลิต เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำให้ เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด
▪ ปี 2551 บริ ษัทมีกำรลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว (Sticker Label Printing) ซึ่งติดตังที
้ ่โรงงำนใน
นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดยได้ รับกำรส่งเสริ มจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
▪ ปี 2552 บริ ษัทมีกำรลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว (Sticker Label Printing) ซึ่งติดตังที
้ ่โรงงำนใน
นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดยได้ รับกำรส่งเสริ มจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
▪ ปี 2553
ด้ ำนกำรจัดกำร
บริ ษัทได้ แต่งตัง้ นำยปมุข ศิริองั กุล เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอิสระแทน นพ.สวัสดิ์ โพธิกำจร โดยให้ มี
ผลตังแต่
้ วนั ที่ 30 เมษำยน 2553 เป็ นต้ นไปตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2553 และ
แต่งตัง้ นำงสำวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เข้ ำดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษัท แทนนำงสำวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ ้ม โดยให้ มีผลตังแต่
้
วันที่ 16 สิงหำคม 2553 เป็ นต้ นไป ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2553
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ด้ ำนกำรลงทุน
บริ ษัทได้ มีกำรลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว (Sticker Label Printing) ซึง่ ติดตังที
้ ่โรงงำนในนิคม
อุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดยได้ รับกำรส่งเสริ มจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
▪ ปี 2554 บริ ษัทได้ มีกำรลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ สำหรับงำนผลิตฟิ ล์ม ซึง่ อยูร่ ะหว่ำงกำรติดตังที
้ ่โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม
เวลโกรว์ โดยได้ รับกำรส่งเสริ มจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
▪ ปี 2555 บริ ษัทได้ ติดตังเครื
้ ่ องจักรใหม่แล้ วเสร็ จ และเริ่ มผลิตสำหรับงำนฟิ ล์ม ที่โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดย
ได้ รับกำรส่งเสริ มจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน และมีกำรลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ สำหรับงำนหลอด ซึ่งอยู่
ระหว่ำงกำรติดตังที
้ ่โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดยได้ รับกำรส่งเสริ มจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
▪ ปี 2556 บริ ษัทได้ มีกำรลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรติดตังที
้ ่โรงงำน ตังอยู
้ ท่ ี่นิคม
อุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดยได้ รับกำรส่งเสริ มจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน ซึง่ คำดว่ำจะติดตังแล้
้ วเสร็ จและ
พร้ อมใช้ งำนได้ ในประมำณ ปี 2557
▪ ปี 2557 บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริ มกำรลงทุนเพิ่มขึ ้น สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำร
ลงทุน ทำให้ บริ ษัทขยำยกำลังกำรผลิตของเครื่ องจักรเพิ่มขึ ้น เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
▪ ปี 2558 บริ ษัทได้ มีกำรลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรติดตังที
้ ่โรงงำน ตังอยู
้ ท่ ี่นิคม
อุตสำหกรรมเวลโกรว์ และ สำนักงำนใหญ่ ถนนจันทน์ โดยได้ รับกำรส่งเสริ มจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
ซึง่ คำดว่ำจะติดตังแล้
้ วเสร็ จและพร้ อมใช้ งำนได้ ในประมำณ ปี 2559
▪ ปี 2559 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรติดตังเครื
้ ่ องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำวทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงกำรติดตังในปี
้ ก่อนเสร็ จเรี ยบร้ อย
และพร้ อมใช้ งำนแล้ วในช่วงต้ นปี ในปี นี บ้ ริ ษั ท มี ก ำรลงทุน เพิ่ ม เติม ในส่วนของเครื่ องจัก รกลุ่ม ฟิ ล์ม พลำสติก เพื่ อ พัฒ นำ
ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม ซึง่ คำดว่ำจะติดตังแล้
้ วเสร็ จในช่วงกลำงปี 2560
▪ ปี 2560 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรติดตังเครื
้ ่ องจักรใหม่สำหรับกลุม่ ฟิ ล์มพลำสติก ในไตรมำส4 ซึง่ คำดว่ำจะแล้ วเสร็ จและพร้ อม
ใช้ งำนประมำณช่วงไตรมำส 2 ปี 2561
▪ ปี 2561
ด้ ำนกำรจัดกำร
20 กรกฎำคม 2561 ที่ ป ระชุ ม วิ สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 มี ม ติ แ ต่ งตัง้ ทัง้ 5 ท่ำ น ได้ แ ก่ 1. นำยอริ น ทร์ จิ ร ำ
2. ดร.นิ ล สุ ว รรณ ลี ล ำรั ศ มี 3. นำยมงคล ลิ่ ม อติ บู ล ย์ 4. นำยสุ ร ภำพ ลิ่ ม อติ บู ล ย์ 5. นำยธนำ โพธิ ก ำจร
เป็ นกรรมกำรบริ ษัท
23 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2561 มีมติแต่งตัง้ ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมีเป็ นประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนดร.อดุล อมตวิวฒ
ั น์ ซึง่ ได้
ลำออกไปเมื่อครบวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
10 สิ ง หำคม 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 5/2561 มี ม ติ แ ต่ ง ตัง้ นำยอริ น ทร์ จิ ร ำเป็ นประธำน
คณะกรรมกำรบริ ษัท แทนนำยพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ซึ่งได้ ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่
15 สิงหำคม 2561 และรับทรำบกำรลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทของ นพ.สวัสดิ์ โพธิกำจร โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่
15 สิงหำคม 2561
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ด้ ำนธุรกิจ
- บริ ษัทได้ เพิ่มธุรกิจกลุม่ เครื่ องสำอำง ในรูปแบบซื ้อมำ-ขำยไป โดยซื ้อจำกประเทศไทยและนำไปขำยที่ประเทศจีน
- บริ ษัทได้ ติดตังเครื
้ ่ องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว จำนวน 1 เครื่ อง และกลุม่ ฟิ ลม์พลำสติก จำนวน 1 เครื่ อง
โดยติดตังแล้
้ วเสร็ จพร้ อมใช้ งำน ในช่วงไตรมำส 2 ปี 2561
(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภำพรวมกำรประกอบธุรกิ จของบริ ษัท โดยอำศัยรำกฐำนทำงธุรกิ จในวงกำรกำรพิมพ์และวงกำรบรรจุภัณ ฑ์ มำนำน เน้ น
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้ ได้ มำตรฐำนและกำรบริ กำรหลังกำรขำย เพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ ำและควำมเชื่อถือใน
ชื่อเสียงของบริ ษัท ทังนี
้ ้บริ ษัทมีกำรวิจยั และพัฒนำและเทคนิคกำรผลิตเพื่อเลือกใช้ วตั ถุดิบที่มีต้นทุนต่ำที่สดุ ที่สำมำรถกำหนด
รำคำที่แข่งขันได้ และเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ หลำกหลำยมำกขึ ้นเพื่อขยำยตลำดไปยังลูกค้ ำกลุม่ ต่ำงๆ พร้ อมทังพยำยำมรั
้
กษำฐำนของ
ลูกค้ ำเดิมไว้ ในส่วนด้ ำนกำรบริ หำร บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรข้ อมูล ระบบสำรสนเทศให้ มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ มีกำร
ลงทุนในระบบข้ อมูลสำรสนเทศ (Management Information System) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันต่อควำมต้ องกำร และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กระบวนกำรตัดสินใจในทุกระดับของกำรจัดกำร
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์กลุม่ ฟิ ล์มพลำสติก ที่ใช้ ในอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และหีบห่อ
a. กลุม่ ฟิ ล์มพลำสติกที่ซื ้อมำ-ขำยไป
b. กลุม่ ฟิ ล์มพลำสติกที่ผลิตเอง
2. ผลิตภัณฑ์กลุม่ บริ กำรงำนพิมพ์บนฉลำกกำว หรื อฟิ ล์มพลำสติก แบบม้ วน
3. ผลิตภัณฑ์กลุม่ ผลิตภัณฑ์หลอดลำมิเนต เพื่อใช้ บรรจุยำสีฟัน
ปั จจุบนั บริ ษัทถือหุ้นในบริ ษัทร่วม ดังนี ้
บริ ษัทร่วม/บริ ษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นอยู่
L.S. Pack Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยหลอดลำมิเนต เพื่อใช้ บรรจุยำสีฟัน

ถือหุ้นร้ อยละ
25
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ลักษณะการประกอบธ ุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท ซึง่ ตำมลักษณะโครงสร้ ำงของบริ ษัทนัน้ มีรำยได้ จำกกำรขำยในกำรทำธุรกิจ 3 กลุม่ ดังนี ้
หน่วย : พันบำท
สายผลิตภัณฑ์ /
กลุ่มธุรกิจ

ดาเนินการโดย

ฟิ ล์มพลำสติก
บริ กำรงำนพิมพ์
บนฉลำกกำว/
ฟิ ล์มพลำสติก
หลอดลามิเนต
เพื่อใช้ บรรจุยาสี
ฟั น
อื่นๆ
รวมมูลค่ำ
จำหน่ำย

บมจ.ไทย โอ.พี.พี.
บมจ.ไทย โอ.พี.พี.

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท
-

บมจ.ไทย โอ.พี.พี.

-

บมจ.ไทย โอ.พี.พี.
-

-

2561
รายได้
%
1,040.15
442.89

84.17

2560
รายได้
%

63 1,015.08
27
468.18

5

93.71

2559
รายได้
%

64
30

978.55
431.58

66
29

6

77.81

5

87.22
5
1,654.43 100 1,576.97 100 1,487.94 100

บริ ษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หลำยประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลำสติกที่ใช้ ในอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และหีบห่อ, บริ กำรงำนพิมพ์บนฉลำกกำว หรื อ ฟิ ล์มพลำสติก แบบม้ วน และผลิตภัณฑ์หลอดลำมิเนต เพื่อ ใช้
บรรจุยำสีฟัน โดยแบ่งแยกออกเป็ น 3 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ ฟิล์ มพลาสติก
(1.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลำสติก ที่ใช้ ในอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ทงด้
ั ้ ำนผลิตภัณฑ์อปุ โภคบริ โภค
(Consumer Product) และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในอุตสำหกรรม (Industrial Product) ได้ แก่
ฟิ ล์ มพลาสติกกลุ่มที่เป็ นผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
▪ Cast Film คือ ฟิ ล์มที่ผลิตโดยกรรมวิธีกำรหลอมเม็ดพลำสติกให้ เหลวและฉีด(Cast)ออกมำเป็ นแผ่นบำงๆใช้ เป็ น
ส่วนประกอบของบรรจุภณ
ั ฑ์ ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เช่น ซองขนมปั ง ขนมขบเคี ้ยว ซองบะหมี่ ฯลฯ ซึ่ง ฟิ ล์ม
ชนิดที่บริ ษัทผลิตนันจะเป็
้
น Multilayer Film คือ เนื ้อฟิ ล์มจะประกอบด้ วยชนิดพลำสติกหลำยๆชัน้ ซึ่งแต่ละชัน้ จะเป็ น
พลำสติกต่ำงชนิด ฟิ ล์มที่ผลิตด้ วยกรรมวิธีนี ้ ได้ แก่ ฟิ ล์ม CPP และ LLDPE (CLL)
▪ ฟิ ล์ มแมททัลไลซ์ (Metallized Film) คือ กำรนำผลิตภัณฑ์จำกฟิ ล์มพลำสติก มำผ่ำนกรรมวิธีกำรพ่นด้ วยชัน้ ละออง
อลูมิ เนี ย ม (Aluminium)บำงๆในห้ องสูญ ญำกำศ ท ำให้ ฟิ ล์ ม มี สี เงำวำวและมี คุ ณ สมบัติ ค ล้ ำ ยอลูมิ เนี ย มฟอยล์
เมื่อนำไปใช้ เพื่อบรรจุอำหำรทำให้ สำมำรถเก็บและถนอมอำหำรได้ นำนขึ ้น
▪ ฟิ ล์ ม เป่ า (Blown Film) คื อ ฟิ ล์ ม ที่ ผ ลิต โดยกรรมวิ ธี ก ำรหลอมเม็ ด พลำสติ ก ให้ เหลวและเป่ ำให้ พ องออกเป็ น
แผ่นบำงๆ แผ่นฟิ ล์มจะถูกหล่อเย็นด้ วยกำรเป่ ำลม และถูกม้ วนเก็บโดยเครื่ องม้ วนในอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ฟิล์มที่ผำ่ น
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มำกระบวนกำรเป่ ำจะถูกนำไปใช้ เคลือบกับฟิ ล์มชนิดอื่น เช่น Nylon,PET,OPP เพื่อใช้ ทำเป็ นซองอำหำรแช่แข็ง,ซองตัง้
และซอง Vacuum ต่ำงๆ
ฟิ ล์ มพลาสติกกลุ่มที่ซอื ้ มา-ขายไป
▪ ฟิ ล์ มยืด (Stretch Film) ใช้ เป็ นฟิ ล์มพันสินค้ ำและพำเลท ที่ใช้ แพร่ หลำยในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ ไป เพื่อป้องกัน
สินค้ ำไม่ให้ โดนฝุ่ นและน ้ำ ขณะจัดเก็บไว้ ในโกดังสินค้ ำ หรื อ อยู่ระหว่ำงกำรขนส่ง ซึง่ ยังใช้ เป็ นวัสดุในกำรรัดสินค้ ำให้ ยึด
ติ ด กับ พำเลท เพื่ อ ช่ ว ยป้ อ งกัน ไม่ ให้ สิ น ค้ ำ ตกหล่น ในระหว่ ำ งกำรขนส่ง สิ น ค้ ำ แทนสำยรั ด นอกจำกนี ย้ ังสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ ในกำรพันกับสินค้ ำบำงชนิดโดยตรง ปั จจุบนั สินค้ ำฟิ ล์มยืดเป็ นสินค้ ำที่โรงงำนอุตสำหกรรมมีควำมต้ องกำร
ซึง่ ก็มีอตั รำกำรเติบโตสูงขึ ้นอย่ำงสม่ำเสมอ
▪ ฟิ ล์ ม หด (Shrink Film) ใช้ สำหรั บ ห่อ สิน ค้ ำ สำหรับ งำนที่ ต้ องกำรให้ เห็ น กล่อง หรื อ สิน ค้ ำภำยใน เนื่ องจำกมี
ลักษณะใส และเงำงำม ใช้ ในกำรห่อสินค้ ำที่ใช้ เครื่ องห่อชนิด L-Seal เช่น เครื่ องเขียน นิตยสำร อำหำรกึ่งสำเร็ จรู ป
ของเล่น ฯลฯ อีกทังใช้
้ ในงำนกำรห่อสินค้ ำสำหรับเครื่ อง ชนิด Flat Film เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็ จรู ปชนิดถ้ วยรวมถึงประเภท
อำหำรแช่แข็ง ซึ่งฟิ ล์มชนิดนี ้บริ ษัทมีทงั ้ นำเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศและผลิตเอง โดยนโยบำยของบริ ษัทนันจะเน้
้
นกำร
บริ กำรลูกค้ ำ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ บริ ษัทจึงแบ่งกลุม่ สินค้ ำออกเป็ นกลุม่ Premium(สินค้ ำมีคณ
ุ ภำพสูง)
และกลุม่ ลูกค้ ำทัว่ ไป
▪ ฟิ ล์ มผนึ กสูญญากาศ (Skin Vacuum Film) เป็ นฟิ ล์มที่ผลิตจำกเม็ดพลำสติกชนิดพิเศษ ใช้ สำหรับอุตสำหกรรม
อำหำรแช่แข็ง โดยใช้ กบั เครื่ องบรรจุชนิดสูญญำกำศ ซึง่ สำมำรถทำให้ ฟิล์มเป็ นเสมือนชันผิ
้ วของสินค้ ำ และฟิ ล์มชนิดนี ้มี
คุณสมบัติในกำรเก็บถนอมควำมสดของอำหำรได้ อย่ำงดีเยี่ยม และยังใช้ ได้ กบั ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแบบ Blister Pack โดย
ใช้ แนบสิ น ค้ ำกั บ พื น้ กระดำษ แทนฝำครอบที่ ท ำจำกโพลี ส ไตลี น (Polystyrene) และบรรจุ โดยเครื่ อ ง Skin Pack
Machine ซึง่ ฟิ ล์มชนิดนี ้ เป็ นฟิ ล์มที่บริ ษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ำยในประเทศเพียงรำยเดียวให้ แก่บริ ษัท ไทยอ๊ อฟเซท จำกัด
ที่เป็ นผู้ผลิตเพียงรำยเดียวในประเทศเช่นกัน ลูกค้ ำหลักที่ใช้ ฟิล์มชนิดนี ้คือลูกค้ ำ กลุม่ อำหำรทะเลแช่แข็ง โดยส่วนใหญ่
จะใช้ กบั อำหำรแช่แข็งที่สง่ ออกไปทำงตลำดอเมริ กำ และยุโรป
▪ ฟิ ล์ ม โอ.พี.พี.ชนิ ดผนึ กด้ วยความร้ อน (Heat sealable OPP Film) เป็ นฟิ ล์มพลำสติกที่ใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยใช้
กันมำกในอุตสำหกรรมอุปโภคบริ โภค ลูกค้ ำที่ใช้ Heat sealable OPP Film ได้ แก่กลุม่ ลูกค้ ำอุตสำหกรรมผู้ผลิตสินค้ ำ
ต่ำง ๆ เช่น อำหำรสำเร็ จรูป และสินค้ ำอุปโภคบำงชนิด
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สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ
1) บัตรส่งเสริ มกำรลงทุน
ปั จจุบนั บริ ษัทยังคงมีบตั รส่งเสริมกำรลงทุนที่ได้ รับสิทธิประโยชน์ในกำรส่งเสริ มกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริ มกำรลงทุน สำหรับกำรผลิตฟิ ล์มพลำสติกจำนวน 2 ฉบับ มีสทิ ธิประโยชน์ดงั นี ้
สิทธิประโยชน์
ม. 25 นำเข้ ำคนต่ำงด้ ำวซึง่ เป็ นช่ำงฝี มือได้ ตำม
จำนวนและระยะเวลำตำมสมควร
ม. 26 ให้ คนต่ำงด้ ำวทำงำนเฉพำะตำแหน่งได้ ตำม
จำนวนและระยะเวลำที่คณะกรรมกำรให้ ควำม
เห็นชอบ
ม. 28 ให้ ได้ รับยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับเครื่ องจักร
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรอนุมตั ิ
ม. 29 ลดหย่อนอำกรขำเข้ ำสำหรับเครื่ องจักร
ม. 31 ยกเว้ นภำษี เงินได้ นิติบคุ คล มีกำหนดเวลำเจ็ด
ปี
ม. 34 ยกเว้ นไม่ต้องนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้ รับ
ส่งเสริ มไปรวมคำนวณภำษีเงินได้
ม. 36(1) ยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับวัตถุดิบ และ
วัสดุจำเป็ นที่ต้องนำเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อผลิต
เพื่อกำรส่งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั นำเข้ ำ
ครัง้ แรก
ม. 36(2) ให้ ยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับของที่ได้ รับ
กำรส่งเสริ มนำเข้ ำ และส่งกลับออกไปใน 1 ปี
ม. 37 ได้ รับอนุญำตให้ นำหรื อส่งเงินออกนอก
รำชอำณำจักร เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
2) สิทธิอื่น

-ไม่มี-

3) ข้ อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจ

- ไม่มี-

บัตรส่งเสริ มเลขที่
2084(2)/2554
Plastic Film

บัตรส่งเสริ มเลขที่
2570(2)/2554
Plastic Film

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-
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(1.2) การตลาดและภาวะแข่ งขัน
(ก) กำรทำกำรตลำดของผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่สำคัญของบริ ษัท
- นโยบำยกำรตลำดในปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทมี ระบบบริ ห ำรคุณ ภำพ Quality Management System ซึ่งผ่ำนกำร
รับรองระบบคุณภำพ ISO 9001:2015 และมีระบบกำรควบคุมตรวจสอบและรับประกันคุณภำพสินค้ ำจำกฝ่ ำยเทคนิคกำรผลิต
วิจยั และพัฒนำ ก่อนจำหน่ำยสินค้ ำไปยังลูกค้ ำ เพื่อให้ สินค้ ำที่ผลิตมีคณ
ุ ภำพเป็ นไปตำมมำตรฐำน เป็ นที่พึงพอใจและตอบสนอง
ต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ เป็ นอย่ำงดี
- ลักษณะลูกค้ ำกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย และช่องทำงกำรจำหน่ำย
บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยตรง (Direct sales) และผ่ำนผู้แทนขำย (Agent) โดยมีเป้ำหมำยในกำรขยำยตลำดไปยัง
ภูมิภำคและต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ ้น โดยปี ที่ผำ่ นมำบริ ษัทเน้ นเจำะกลุม่ ลูกค้ ำ Brand Owner ซึ่งมีอำนำจในกำรเลือกใช้ ชนิดฟิ ล์ม
ของบริ ษัทไปเป็ นส่วนหนึง่ ของบรรจุภณ
ั ฑ์โดยผ่ำน Converter ซึง่ กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยของฟิ ล์มมีทงกลุ
ั ้ ม่ ลูกค้ ำโรงงำนอุตสำหกรรม
ประเภทต่ำงๆ เช่น กลุม่ อุตสำหกรรมอำหำร กลุม่ อำหำรทะเลแช่แข็ง และกลุม่ อำหำรสัตว์ เป็ นต้ น
- สัดส่วนกำรจำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2561 บริ ษั ท มี กำรจำหน่ำยฟิ ล์ ม ในประเทศทัง้ หมด
คิดเป็ นร้ อยละ 98 % ของยอดจำหน่ำยทังหมด
้
(ข) สภำพกำรแข่งขัน
- สภำพกำรแข่งขันในปี ที่ผำ่ นมำ
ปี 2561 สภำวกำรณ์แ ข่ง ขัน ของอุต สำหกรรมฟิ ล์ม ยัง คงมีก ำรแข่ง ขัน ที ่ส งู และรุ น แรงมำกทั ้งเรื่ อ งรำคำ
คุณภำพผลิตภัณฑ์ และกำรบริ กำร โดยเฉพำะกำรนำเข้ ำฟิ ล์ มของกลุม่ เทรดดิ ้ง และในขณะเดียวกันผู้ผลิตในประเทศหลำยรำยก็
ได้ เ พิ ่ม เครื่ อ งจัก รเพื ่อ ขยำยกำลัง กำรผลิต ของตนเอง ในขณะที ่ท ำงบริ ษัท ก็เน้ น เรื่ อ งกำรเพิ ่ม ผลผลิ ต โดยมีก ำรซ่อ มบ ำรุ ง
เครื่ องจักรเพื่อให้ สำมำรถผลิตได้ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้นกว่ำเดิม เพื่อตอบสนองต่อลูกค้ ำ ในด้ ำนคุณภำพและควำมรวดเร็ วในกำร
ผลิตและจัดส่ง โดยบริ ษัทได้ เพิ่มยอดขำยในกลุม่ สินค้ ำฟิ ล์มพิเศษ ซึ่งต่อยอดมำจำกปี ที่ ผ่ำนมำ ทำให้ บริ ษัทสำมำรถตอบสนอง
ลูกค้ ำได้ ดีขึ ้นทั ้งในด้ ำนคุณภำพและบริ กำรและในขณะเดียวกันสินค้ ำฟิ ล์มพิเศษที่ทำงบริ ษัทมีฐำนลูกค้ ำเก่ำอยู่แล้ วก็ได้ มีกำร
เพิ่มยอดขำยมำกขึ ้น โดยกำรสนับสนุนและผลักดันให้ กลุม่ ลูกค้ ำใหม่ๆ มีกำรรับรู้ และเกิดกำรเลือกใช้ ฟิล์มชนิดพิเศษของบริ ษัท
มำกขึ ้น
- แนวโน้ มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต
ปั จจุบนั จำนวนคู่แข่งขัน มีมำกพอประมำณและมีแนวโน้ มมำกขึ ้นในอนำคต อันเนื่องมำจำกมีกำรนำเข้ ำฟิ ล์ม
จำกต่ำงประเทศมำจำหน่ำยในประเทศไทย ดังนันเป็
้ นที่คำดกำรณ์ ได้ ว่ำกำรแข่งขันจะมีควำมรุ นแรงขึ ้นในทุ กๆด้ ำน ทังคุ
้ ณภำพ
รำคำ กำรส่งมอบ รวมทังกำรน
้
ำเสนอฟิ ล์มพิเศษต่ำงๆ จำกทังผู
้ ้ ผลิตภำยในประเทศด้ วยกันและผู้นำเข้ ำฟิ ล์ม จำกต่ำงประเทศมำ
จำหน่ำย
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(1.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(ก) ลักษณะกำรจัดให้ ได้ มำซึง่ ผลิตภัณฑ์
- กำรผลิต (จำนวนโรงงำน/กำลังกำรผลิตรวม)
ปั จจุบนั บริ ษัท มีโรงงำนผลิตฟิ ล์มพลำสติก จำนวน 3 แห่ง ดังนี ้
1. เลขที่ 119 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุ งเทพมหำนคร
โดยผลิตสินค้ ำกลุม่ ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลำสติก โทร. 0-2326-0929-30
2. เลขที่ 91/3 หมู่ 5 ตำบลบำงสมัคร อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยผลิตฟิ ล์มแมททัลไลซ์
โทร. 038-571-676-9
3. เลขที่ 91/9 หมู่ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงสมัคร อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยผลิตสินค้ ำกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลำสติก โทร. 038-571-676-9
กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
รายการ
กาลังการผลิต
ผลิตฟิ ล์ม(ตัน)
Metallized Film
ปริมาณการผลิต
ผลิตฟิ ล์ม(ตัน)
Metallized Film
การใช้ กาลังการผลิต (%)
ผลิตฟิ ล์ม
อัตรำเพิ่ม(ลด)ของปริ มำณกำรผลิต
Metallized Film
อัตรำเพิ่ม(ลด)ของปริ มำณกำรผลิต

2561

2560

2559

8,400
2,160

6,000
2,160

6,000
2,160

6,267
1,418

5,572
1,594

5,800
1,714

74.61
12.47
65.65
(11.04)

92.87
(3.93)
73.80
(7.00)

96.67
8.59
79.35
23.93

วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในกำรผลิตฟิ ล์มของบริ ษัทนัน้ มีดงั นี ้
- จำนวนผู้จำหน่ำยวัตถุดิบ

เม็ดพลำสติก

2561
18 รำย

2560
20 รำย

2559
20 รำย

2560
85 : 15

2559
80 : 20

- สัดส่วนกำรซื ้อวัตถุดิบในประเทศและต่ำงประเทศ

เม็ดพลำสติก

2561
89 : 11
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จำกตำรำงข้ ำงต้ น ในส่วนของวัตถุดิบประเภทเม็ด พลำสติกทำงบริ ษัทสำมำรถหำแหล่งวัตถุดิบจำกภำยในประเทศได้ สงู
ถึงร้ อยละ 89 ซึง่ นับว่ำเป็ นผลดีในแง่กำรควบคุมต้ นทุนผลิต และควำมเสีย่ งของบริ ษัทจำกควำมผันผวนของเงินตรำต่ำงประเทศได้
ส่วนแหล่งวัตถุดิบในประเทศ บริ ษัทก็มิได้ พึ่งพิงกำรซื ้อวัตถุดิบจำกผู้จำหน่ำยแต่เพียงรำยเดียวและมิได้ มีสญ
ั ญำหรื อข้ อผูกมัดกำร
ซื ้อวัตถุดิบในอนำคต ด้ วยเหตุนี ้จึงทำให้ บริ ษัทสำมำรถต่อรองกำรซื ้อขำยกับผู้จำหน่ำยวัตถุดิบรำยอื่น ๆได้ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลง
ในรำคำวัตถุดิบของผู้จำหน่ำยแห่งใดแห่งหนึ่ง หำกมองอย่ำงผิวเผิน จะเห็นว่ำลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษั ท กำรติดต่อซื ้อ
ขำยยังคงเป็ นไปแบบเดิม ไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงมำกนัก ทังจ
้ ำนวนผู้ขำยและสัดส่วนกำรซื ้อ-ขำยระหว่ำงในประเทศกับต่ำงประเทศ
ก็ไม่แตกต่ำงไปจำกปี ก่อนๆ แต่ข้อเท็จจริ งคือปั จจุบนั ธุรกิจของบริ ษัทเผชิญกับปั ญหำด้ ำนกำรแข่งขันในระดับสูง แต่ด้วยควำม
ชำนำญและควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจ เป็ นส่วนหนึง่ ที่ทำให้ บริ ษัทสำมำรถรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไว้ ได้
บริ ษัทได้ มีกำรพัฒนำระบบกำรจัดซื ้อทังในส่
้ วนฐำนข้ อมูล ซึ่งเชื่อมต่อระหว่ำงฝ่ ำยผลิต,ฝ่ ำยคลังวัตถุดิบกับฝ่ ำยจัดซื ้อ
กำรจัดระบบกำรจัดซื ้อให้ มีกระบวนกำรจัดฐำนข้ อมูลเพื่อช่ วยตัดสินใจและแยกแยะจัดกลุม่ งำนให้ ชัดเจนมำกขึ น้ ในช่วงเวลำที่
ผ่ำนมำบริ ษัทยังคงซื ้อวัตถุดิบ ส่วนใหญ่ จำกผู้จำหน่ำยรำยเดิม ซึ่งได้ สนับสนุนบริ ษัทมำด้ วยดี ควำมสัมพันธ์ กับผู้จำหน่ำยเป็ น
ควำมสัมพันธ์ ในทำงธุรกิจโดยปกติ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นฐำนควำมยุติธรรม ควำมซื่อสัตย์ และผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสำยสัมพันธ์
ทำงธุรกิจระหว่ำงกันมำยำวนำน
- วัสดุที่นำมำใช้ ทดแทนวัตถุดิบ
ปั จจุบนั ทำงบริ ษัทได้ ผลักดันฝ่ ำยวิจยั พัฒนำให้ มีกำรทดลองหำวัตถุดิบใหม่ๆที่มำใช้ ทดแทนวัตถุดิบเดิม อย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อสำมำรถพัฒนำให้ ผลิตภัณฑ์ดีขึ ้นตำมเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของตลำด
ที่เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลำ
(ข) ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมจำกกระบวนกำรผลิตหรื อกำรกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้
- กำรดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม

กระบวนกำรผลิตฟิ ล์มของบริ ษัทเป็ นกระบวนกำรผลิตแบบใช้ ควำมร้ อนเป็ นตัวหลอมละลำยแล้ วรี ดเป็ นแผ่น
พลำสติก ซึ่งไม่ก่อให้ เกิดมลพิ ษทำลำยสิ่งแวดล้ อม ใช้ วตั ถุดิบเม็ดพลำสติกในกลุม่ PE (Polyethylene) ซึ่งไม่มีควำมเป็ นพิษเมื่อ
หลอมละลำย อี กทัง้ ในกระบวนกำรผลิต ยังมีเศษฟิ ล์ม บำงส่วนที่สำมำรถหมุน เวีย นกลับ เข้ ำ สู่ก ระบวนกำรผลิต (Recycle)
ส่วนเศษพลำสติกที่เป็ นของเสียเหลือจำกกำรผลิตก็สำมำรถขำย เพื่อนำไปหลอมเป็ นเม็ดใหม่ สำหรับนำไปใช้ ผลิตกับสินค้ ำอีก
ประเภท เช่น ทำถุงขยะ ฉีดถังพลำสติก
- ผลของกำรปฏิบตั ิจริ งในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดหรื อไม่
สำหรับสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้ แล้ วที่เป็ นอันตรำยและไม่เป็ นอันตรำยตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรมที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 บริ ษัทได้ ทำสัญญำว่ำจ้ ำงให้ บริ ษัทผู้ให้ บริ กำรบำบัดและกำจัด
ของเสียจำกอุตสำหกรรมเป็ นผู้ดำเนินกำร
- ข้ อพิพำทหรื อกำรถูกฟ้องร้ องเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม และแนวทำงกำรแก้ ไขข้ อพิพำทดังกล่ำว

ในปี 2561 บริ ษัทไม่มขี ้ อพิพำทหรื อกำรถูกฟ้องร้ องเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม
(1.4) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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(2) กลุ่มบริการงานพิมพ์ บนฉลากกาว หรือ ฟิ ล์ มพลาสติก แบบม้ วน
(2.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทบริ กำรงำนพิมพ์บนฉลำกกำว หรื อ ฟิ ล์มพลำสติก แบบม้ วน เป็ นสินค้ ำที่นำไปติดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้ ำ
ซึง่ บริ ษัทผลิตและจำหน่ำยโดยตรงให้ กบั ลูกค้ ำที่เป็ นผู้ผลิตสินค้ ำอุปโภคบริ โภครำยใหญ่ในประเทศหลำยรำยแบ่งเป็ น 2 ประเภท
กำรพิมพ์ ดังนี ้
▪ การพิมพ์ ฉลากกาว แบบม้ วน พิมพ์ได้ ทงบนกระดาษและพลาสติ
ั้
ก สาหรับใช้ เป็ นฉลากของผลิตภัณฑ์ เพื่อติดบน
บรรจุภณ
ั ฑ์ด้วยเครื่ องอัตโนมัติ ระบบการพิมพ์แบบผสมผสานคือ ระบบ Roto – Letterpress, Flexography, Offset
และ Silk Screen ซึง่ ทาให้ คณ
ุ ภาพงานพิมพ์มีความโดดเด่น และสวยงาม
▪ กำรพิมพ์บน Plastic Film ทัว่ ไป ซึ่งนำไปใช้ ทำเป็ นซองอ่อน (Flexible Packaging) สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อำหำร
หรื อผงซักฟอก เป็ นต้ น พิมพ์โดยใช้ ระบบกรำเวียร์ (Gravure)
ด้ านทีมงานขายและบริ การ บริ ษัทมีบคุ ลากรที่มีประสบการณ์ และความชานาญ เทคนิคการพิมพ์ ซึ่งกลยุทธ์ ทาง
การตลาดที่สาคัญของบริ ษัทคือการเข้ าพบเพื่อเจรจากับลูกค้ าโดยตรง พร้ อมทังให้
้ คาแนะนาในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้ าให้
มีความโดดเด่น ด้ วยเทคนิคการพิมพ์ที่ทนั สมัยและเหมาะสมกับการนาไปใช้ กบั เครื่ องจักรของลูกค้ า
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สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ
1) บัตรส่งเสริ มกำรลงทุน
ปั จจุบนั บริ ษัทยังคงมีบตั รส่งเสริ มกำรลงทุนที่ได้ รับสิทธิประโยชน์ในกำรส่งเสริ มกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริ มกำรลงทุน สำหรับงำนพิมพ์บนฉลำกกำว หรื อ ฟิ ล์มพลำสติก แบบม้ วน จำนวน 2 ฉบับ มีสทิ ธิประโยชน์ดงั นี ้

สิทธิประโยชน์

ม. 25 นำเข้ ำคนต่ำงด้ ำวซึง่ เป็ นช่ำงฝี มือได้
ตำมจำนวนและระยะเวลำตำมสมควร
ม. 26 ให้ คนต่ำงด้ ำวทำงำนเฉพำะตำแหน่ง
ได้ ตำมจำนวนและระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรให้ ควำมเห็นชอบ

✓

✓

✓

✓

ม. 28 ให้ ได้ รับยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับ
เครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรอนุมตั ิ

✓

✓

ม. 29 ลดหย่อนอำกรขำเข้ ำสำหรับ
เครื่ องจักร

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ม. 31 ยกเว้ นภำษี เงินได้ นิติบคุ คล มี
กำหนดเวลำ เจ็ดปี
ม. 34 ยกเว้ นไม่ต้องนำเงินปั นผลจำกกิจกำร
ที่ได้ รับส่งเสริ มไปรวมคำนวณภำษี เงินได้
ม. 36(1) ยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับวัตถุดิบ
และวัสดุจำเป็ นที่ต้องนำเข้ ำมำจำก
ต่ำงประเทศเพื่อผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็ น
ระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั นำเข้ ำครัง้ แรก
ม. 36(2) ให้ ยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับของที่
ได้ รับกำรส่งเสริ มนำเข้ ำ และส่งกลับออกไป
ใน 1 ปี
ม. 37 ได้ รับอนุญำตให้ นำหรื อส่งเงินออก
นอกรำชอำณำจักร เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
2) สิทธิอื่น

บัตรส่งเสริ ม
บัตรส่งเสริ ม
เลขที่
เลขที่
1857(2)/2556 2405(2)/2556
Printed
Printed
Adhesive Label Adhesive Label

-ไม่มี-

3) ข้ อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจ -ไม่ม-ี
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(2.2) การตลาดและภาวะแข่ งขัน
(ก) กำรทำกำรตลำดของผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่สำคัญ
- นโยบำยกำรตลำดในปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทมี ระบบบริ ห ำรคุณ ภำพ Quality Management System ซึ่งผ่ำนกำร
รับรองระบบคุณภำพ ISO 9001:2008 และมีระบบกำรควบคุม ตรวจสอบ และรับประกันคุณภำพสินค้ ำจำกฝ่ ำยเทคนิคกำรผลิต
วิจยั และพัฒนำก่อนจำหน่ำยสินค้ ำไปยังลูกค้ ำ เพื่อให้ สินค้ ำที่ผลิตมีคณ
ุ ภำพเป็ นไปตำมมำตรฐำน เป็ นที่พึงพอใจและตอบสนอง
ต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ เป็ นอย่ำงดี
- ลักษณะลูกค้ ำกลุม่ เป้ำหมำย และช่องทำงกำรจำหน่ำย บริ ษัทบริ กำรงำนพิมพ์ โดยตรงให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภค โดยเน้ นลูกค้ ารายใหญ่ รวมทังขยายฐานตลาดกั
้
บกลุ่มลูกค้ ารายใหม่เพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ยังได้ สร้ างงานพิมพ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ หลากหลายชนิดให้ ลกู ค้ าได้ เลือกสรรมากขึ ้น
- สัดส่วนกำรจำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2561 บริ ษัทมียอดจำหน่ำยฉลำกกำว ในประเทศเป็ น
ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 96.07 ของยอดจำหน่ำยทังหมด
้
ส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 3.93 ของยอดจำหน่ำยทังหมด
้
เป็ นกำร
จำหน่ำยไปยังต่ำงประเทศ
(ข) สภำพกำรแข่งขัน
- สภำพกำรแข่งขันในปี ที่ผำ่ นมำ
ในปี 2561 กลุ่มงำนพิมพ์ฉลำกกำวลดลงจำกปี 2560 ประมำณร้ อยละ 2.90% สืบเนื่องจำกกำรเสียงำนจำก
ลูกค้ ำเจ้ ำใหญ่ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรใช้ ฉลำกกำวเป็ นฉลำกหด ซึ่งเป็ นจำนวนที่มีมูลค่ำสูง แต่ทำงบริ ษัทก็สำมำรถเพิ่ม
ยอดขำยในลูกค้ ำรำยเดิมและเพิ่มยอดขำยในลูกค้ ำรำยใหม่เพื่อชดเชยกำรสูญเสียตลำดไป หำกแต่สภำพกำรแข่งขันในตลำด
ฉลำกกำวที่มีควำมรุนแรงเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ทังจำกคู
้
แ่ ข่งที่เป็ นบริ ษัทต่ำงชำติที่เข้ ำมำลงทุนในประเทศ และคูแ่ ข่งรำยเดิมใน
ประเทศ และรำยใหม่ที่เข้ ำมำในตลำดเพิ่มมำกขึ ้น ซึง่ ทำให้ สภำพกำรแข่งขันในด้ ำนรำคำรุนแรงมำกในปี 2561
นโยบำยกำรแข่งขันของบริ ษัทจะมุ่งเน้ นในกลุ่มลูกค้ ำที่ต้องกำรคุณ ภำพและมูลค่ำเพิ่ม ของสินค้ ำ และมีกำร
พัฒ นำด้ ำนกำรบริ กำรเพื่อให้ สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ รวดเร็ วมำกยิ่งขึน้ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯมีกำรพัฒ นำด้ ำน
คุณภำพ และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรผลิตโดยกำรลงทุนในเครื่ องจักรและเครื่ องมือที่เน้ นในกำรเพิ่ม
มูลค่ำให้ กับสินค้ ำ บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นกำรเติบโตไปยังกลุม่ ลูกค้ ำรำยใหญ่และรำยย่อยทังฐำนลู
้
กค้ ำเดิมและฐำนลูกค้ ำใหม่ ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมผู้ผลิตสินค้ ำอุปโภคบริ โภค อำหำรและเครื่ องดื่ม อุตสำหกรรมยำและเคมีภณ
ั ฑ์
- แนวโน้ มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต
จำนวนคู่แข่งขัน ขนำดของบริ ษั ท เมื่ อเทียบกับสถำนภำพในกำรแข่งขัน สำหรับตลำดเป้ำหมำยของกลุ่ม
บริ กำรงำนพิมพ์ฉลำกกำว เป็ นตลำดทังกลุ
้ ่มบนและกลุม่ กลำง โดยคู่แข่งเจ้ ำใหญ่ ที่มีควำมเท่ำเทียมกันทำงด้ ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรพิมพ์ มีประมำณ 8 รำย และเป็ นคูแ่ ข่งขันระดับกลำงภำยในประเทศอีกจำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 รำย
(2.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(ก) ลักษณะกำรจัดให้ ได้ มำซึง่ ผลิตภัณฑ์
- กำรผลิต (จำนวนโรงงำน/กำลังกำรผลิตรวม)
ปั จจุบนั บริ ษัท มีโรงงำนพิมพ์ฉลำกกำว หรื อ ฟิ ล์มพลำสติก แบบม้ วน จำนวน 2 แห่ง ดังนี ้
1. เลขที่ 2234/3 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร โดยทำกำรผลิตงำนพิมพ์ฉลำกกำว
โทร. 0-2678-1051-5 , 0-2285-4940
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2. เลขที่ 91/5 หมู่ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงสมัคร อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยทำกำรผลิตงำน
พิมพ์ฉลำกกำว โทร. 038-571-676-9, 086-341-5812
กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
รายการ
กาลังการผลิต กำรพิมพ์ (พัน ตร.ม.)
ปริมาณการผลิต กำรพิมพ์ (พัน ตร.ม.)
การใช้ กาลังการผลิต (%)
กำรพิมพ์
อัตรำเพิ่ม(ลด)ของปริ มำณกำรผลิต

2561
16,165
7,775

2560
16,165
8,380

2559
16,165*
7,938

48.10
-7.21

51.84
5.57

49.11**
11.13**

วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในกำรผลิตสินค้ ำ คือ ฉลำกกำวและหมึกพิมพ์
- จำนวนผู้จำหน่ำยวัตถุดิบ

ฉลำกกำว และหมึกพิมพ์
-

2561
24 รำย

2560
23 รำย

2559
31 รำย

2560
99 : 01

2559
92 : 08

สัดส่วนกำรซื ้อวัตถุดิบในประเทศและต่ำงประเทศ

ฉลำกกำว และหมึกพิมพ์

2561
99 : 01

จำกตำรำงข้ ำงต้ น ในส่ ว นของวัต ถุ ดิ บ ประเภทฉลำกกำวและหมึ ก พิ ม พ์ ทำงบริ ษั ท สำมำรถหำแหล่ ง วัต ถุ ดิ บ
ภำยในประเทศได้ สงู ถึงร้ อยละ 99 ซึ่งนับว่ำเป็ นผลดีในแง่กำรควบคุมต้ นทุนผลิต และควำมเสี่ยงของบริ ษัทจำกกำรแปรผันทำง
เงินตรำต่ำงประเทศได้ ส่วนแหล่งวัตถุดิบในประเทศ บริ ษัทก็มิได้ พึ่งพิงกำรซื ้อวัตถุดิบจำกผู้จำหน่ำยแต่เพียงรำยเดียวและมิได้ มี
สัญญำหรื อข้ อผูกมัดกำรซื ้อวัตถุดิบในอนำคต ด้ วยเหตุนี ้จึงทำให้ บริ ษัท สำมำรถต่อรองซื ้อขำยกับผู้จำหน่ำยวัตถุดิบรำยอื่นๆได้
(ข) ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมจำกกระบวนกำรผลิตหรื อกำรกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้
- กำรดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม

บริ ษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และมีกำรกำหนดกำรตรวจ
ประเมินสภำพแวดล้ อมภำยในโรงงำน และอำกำศที่ปล่อยจำกปล่องระบำยอำกำศ และมีกำรส่งกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ ให้ แก่บริ ษัท
ทีม่ ีควำมชำนำญและได้ รับกำรรับรองในกำรกำจัดอย่ำงถูกต้ อง
- ผลของกำรปฏิบตั ิจริ งในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดหรื อไม่
สำหรับสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้ แล้ วที่เป็ นอันตรำยและไม่เป็ นอันตรำย ตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรมที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 บริ ษัทได้ ทำสัญญำว่ำจ้ ำงให้ บริ ษัทผู้ให้ บริ กำรบำบัดและกำจัด
ของเสียจำกอุตสำหกรรมเป็ นผู้ดำเนินกำร
- ข้ อพิพำทหรื อกำรถูกฟ้องร้ องเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม และแนวทำงกำรแก้ ไขข้ อพิพำทดังกล่ำว

ในปี 2561 บริ ษัทไม่มีข้อพิพำทหรื อกำรถูกฟ้องร้ องเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม
(2.4) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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(3) กลุ่มหลอดลามิเนต
(3.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิตจากการน าแผ่น ฟิ ล์ม LLDPE และน าอลูมิเนี ยมฟอยล์มาเข้ ากระบวนการเคลือ บเพื่ อติด กัน เพื่ อให้ เป็ น
วัตถุดิบกึ่งสาเร็ จรูปที่เรี ยกว่า WEB (ส่วนของตัวหลอด) และนามาผ่าตามขนาดลูกค้ ากาหนด เพื่อนามาเข้ าสูก่ ระบวนการพิมพ์ขึ ้น
ลายตามรู ปแบบที่ลกู ค้ ากาหนดมา เมื่อได้ Web ที่ขึ ้นรู ปลายพิมพ์แล้ ว จะนามาเข้ ากระบวนการขึ ้นรู ปโดยเครื่ องผลิตหลอด และ
ประกอบเข้ ากับบ่า (shoulder ) และฝา (Cap) รู ปแบบแตกต่างกันไป ตามความต้ องการของลูกค้ า ก็จะได้ เป็ นหลอดสาเร็ จรู ป
ขนาดต่างๆ ตามที่ลกู ค้ าต้ องการ จากนันจะน
้ าส่งให้ ลกู ค้ าเข้ าเพื่อเครื่ องบรรจุยาสีฟันต่อไป
เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมนี ้ใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูง เพราะมีกระบวนการผลิตที่มีหลายขันตอน
้
และต้ อง
ใช้ เครื่ องจักรในแต่ละกระบวนการที่เป็ นเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตหลอดยาสีฟันโดยเฉพาะ ไม่สามารถดัดแปลงใช้ ในอุตสาหกรรม
ชนิดอื่นจึงทาให้ สนิ ค้ าชนิดนี ้มีคแู่ ข่งขันไม่มากราย
สิทธิพเิ ศษในการประกอบธุรกิจ
1) บัตรส่งเสริ มกำรลงทุน
ปั จจุบนั บริ ษัทยังคงมีบตั รส่งเสริ มกำรลงทุนที่ได้ รับสิทธิประโยชน์ในกำรส่งเสริ มกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริ มกำรลงทุน จำนวน 1 ฉบับ มีสทิ ธิประโยชน์ดงั นี ้
สิทธิประโยชน์

บัตรส่งเสริ มเลขที่ 2141(2)/2554
Tube

ม. 25 นำเข้ ำคนต่ำงด้ ำวซึง่ เป็ นช่ำงฝี มือได้ ตำมจำนวนและระยะเวลำตำมสมควร
ม. 26 ให้ คนต่ำงด้ ำวทำงำนเฉพำะตำแหน่งได้ ตำมจำนวนและระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรให้ ควำมเห็นชอบ
ม. 28 ให้ ได้ รับยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรอนุมตั ิ
ม. 29 ลดหย่อนอำกรขำเข้ ำสำหรับเครื่ องจักร
ม. 31 ยกเว้ นภำษี เงินได้ นิติบคุ คล มีกำหนดเวลำ เจ็ด ปี
ม. 34 ยกเว้ นไม่ต้องนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้ รับส่งเสริ มไปรวมคำนวณภำษี
เงินได้
ม. 36(1) ยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็ นที่ต้องนำเข้ ำมำจำก
ต่ำงประเทศเพื่อผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั นำเข้ ำครัง้ แรก
ม. 36(2) ให้ ยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับของที่ได้ รับกำรส่งเสริ มนำเข้ ำ และส่งกลับ
ออกไปใน 1 ปี
ม. 37 ได้ รับอนุญำตให้ นำหรื อส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักร เป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ

✓

2) สิทธิอื่น

-ไม่มี-

3) ข้ อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจ

-ไม่มี-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
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(3.2) การตลาดและภาวะแข่ งขัน
(ก) กำรทำกำรตลำดของผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่สำคัญ
- ลักษณะลูกค้ ำ กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย ภำยหลังจำกที่บริ ษัทได้ มีกำรร่วมทุนในประเทศ
เวียดนำม ตำมนโยบำยของลูกค้ ำรำยใหญ่ของบริ ษัทซึ่งเป็ นบริ ษัทข้ ำมชำติที่ได้ ย้ำยฐำนกำรผลิตไปที่ประเทศเวียดนำม เพื่อผลิต
และจำหน่ำยทัว่ ทังภู
้ มิภำคเอเชีย ซึง่ กำรร่วมทุนนัน้ บริ ษัทได้ โอนเครื่ องจักรส่วนหนึง่ เป็ นกำรลงทุน มีผลให้ กำลังกำรผลิตที่เหลืออยู่
ปั จจุบนั สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำในประเทศเหลือเพียงรำยเดียว มีผลให้ สดั ส่วนโครงสร้ ำงรำยได้ และโครงสร้ ำง
อัตรำกำลังคนของบริ ษัทเปลีย่ นแปลงไป ด้ ำนควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ ำโดยส่วนใหญ่ของบริ ษัท เป็ นควำมสัมพันธ์กนั ในทำงธุรกิจที่
อยู่บนพื ้นฐำนที่ทำกำรค้ ำด้ วยควำมยุติธรรมและรักษำผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดไปจนถึงควำมมีคุณภำพของสินค้ ำ ที่ลกู ค้ ำให้
ควำมเชื่อมัน่ ตลอดมำจึงทำให้ มีสำยสัมพันธ์ทำงธุรกิจร่วมกันมำยำวนำน
- สัด ส่ ว นกำรจ ำหน่ ำ ยในประเทศและต่ ำ งประเทศ ในปี 2561 บริ ษั ท มี ย อดจ ำหน่ ำ ยหลอดลำมิ เ นต
ภำยในประเทศทังหมด
้
100 % ของยอดจำหน่ำยทังหมด
้
(ข) สภำพกำรแข่งขัน
- สภำพกำรแข่งขันในปี ที่ผำ่ นมำ
ในปี 2561 สภำวกำรณ์แข่งขันของกลุม่ ผลิตหลอดลำมิเนต เพื่อใช้ บรรจุยำสีฟั น เนื่องจำกเป็ นกำรผลิตที่ใช้
เทคโนโลยีและควำมชำนำญเฉพำะ มีกำรลงทุนในเครื่ องจักรค่อนข้ ำงสูง และไม่สำมำรถดัดแปลงไปใช้ ในอุตสำหกรรมชนิดอื่นได้
จึงทำให้ สินค้ ำชนิ ดนีม้ ี คู่แข่ง ขันไม่มำกรำย พบว่ำบริ ษั ทมี คู่แข่งขัน หลักภำยในประเทศมีเพี ยงรำยเดีย วแต่จะมี คู่แข่งขัน จำก
ต่ำงประเทศ ในภูมิภำคอำเซียนเข้ ำมำ ดังนันอำจจะมี
้
กำรส่งผลในเรื่ องของกำรแข่งขันทำงด้ ำนรำคำที่รุนแรงขึ ้น
- แนวโน้ มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต
จำนวนคู่แข่งขันขนำดของบริ ษัทเมื่อเทียบกับสถำนภำพในกำรแข่งขัน เนื่องจำกกลุม่ ผลิตหลอดลำมิเนตเป็ น
กำรผลิตที่ใช้ เทคโนโลยีและควำมชำนำญเฉพำะ พบว่ำคู่แข่งขันหลักในประเทศมีเพียงรำยเดียว แต่จะมีค่แู ข่งขันจำกต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะกลุม่ ประเทศในภูมิภำคอำเซียน
(3.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(ก) ลักษณะกำรจัดให้ ได้ มำซึง่ ผลิตภัณฑ์
- กำรผลิต (จำนวนโรงงำน/กำลังกำรผลิตรวม)
ปั จจุบนั บริ ษัท มีโรงงำนผลิตหลอดลำมิเนต จำนวน 1 แห่ง คือ
▪ เลขที่ 85/2 หมู่ 1 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ ตำบลหอมศีล อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
โดยผลิตผลิตภัณฑ์หลอดลำมิเนต โทร. 038-570-860 – 2, 038-842-762 – 5
กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
รายการ
กาลังการผลิต หลอดลำมิเนต (ล้ ำนหลอด)
ปริมาณการผลิต หลอดลำมิเนต (ล้ ำนหลอด)
การใช้ กาลังการผลิต (%)
หลอดลำมิเนต
อัตรำเพิ่ม(ลด)ของปริ มำณกำรผลิต

2561

2560

2559

125.20
72.79

125.20
77.66

125.20
49.20

58.14
(6.27)

62.03
57.85

39.30
(1.33)
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วัตถุดิบในกำรผลิตหลอด ทำงบริ ษัทสำมำรถหำแหล่งวัตถุดิบจำกภำยในประเทศทังหมด
้
ซึ่งนับว่ำเป็ นผลดีใน
แง่กำรควบคุมต้ นทุนผลิตและควำมเสีย่ งของบริ ษัท จำกควำมผันผวนอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศได้ จะเห็นว่ำลักษณะ
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงมำกนัก ทัง้ จำนวนผู้จำหน่ำย และสัดส่วนกำรซื ้อ-ขำยระหว่ำงภำยในประเทศกับ
ต่ำงประเทศก็ไม่แตกต่ำงไปจำกปี ก่อนๆ ซึ่งกำรติดต่อซื ้อขำยยังคงเป็ นไปแบบเดิม ซึ่งแนวโน้ มในอนำคต บริ ษัทยังคงซื ้อวัตถุดิบ
จำกผู้จำหน่ำยรำยเดิม ซึ่งก็ได้ รับกำรตอบรับเป็ นอย่ำงดีเช่นกัน ควำมสัมพันธ์ กบั ผู้จำหน่ำยเป็ นควำมสัมพันธ์ ในทำงธุรกิจโดย
ปกติ ที่ ตงั ้ อยู่บนพื น้ ฐำนควำมยุติธรรม ควำมซื่อสัตย์ และผลประโยชน์ ร่วมกัน และมีสำยสัมพัน ธ์ ทำงธุรกิ จระหว่ำงกันมำ
ยำวนำน
- วัสดุที่นำมำใช้ ทดแทนวัตถุดิบ
บริ ษัทได้ ศึกษำควำมเป็ นไปได้ ที่จะหำวัสดุที่นำมำใช้ ทดแทนวัตถุดิบที่ต้องนำเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งได้
พัฒนำทำงเทคโนโลยีของบริ ษัท ทำให้ บริ ษัทสำมำรถผลิตหลอดที่ใช้ Aluminium Foil ที่บำงลง ซึ่งสำมำรถลดต้ นทุนกำรผลิตได้
โดยไม่สง่ ผลกระทบในด้ ำนคุณภำพของสินค้ ำ ทำให้ ลกู ค้ ำและบริ ษัทฯต่ำงมีต้นทุนกำรผลิตที่ลดลงร่วมกัน
(ข) ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมจำกกระบวนกำรผลิตหรื อกำรกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้
- กำรดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
ทำงบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมเสมอมำ โดยในอนำคตธุรกิจของลูกค้ ำมี
แนวโน้ มที่จะหันมำสนใจในกำรรักษ์ โลกมำขึ ้นดังนันวั
้ ตถุดิบที่ใช้ ในปั จจุบนั อำจจะต้ องมีกำรปรับเปลี่ยนไป เช่น สำมำรถนำ
กลับมำใช้ ใหม่ได้ เพื่อเป็ นกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งทำงบริ ษัทได้ มีควำมพร้ อมโดยได้ มีกำรศึกษำกำรใช้ วสั ดุทดแทน
เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของตลำดในอนำคตและดำเนินกำรค้ ำไปกับลูกค้ ำในทิศทำงเดียวกัน ซึง่ ก็จะส่งผลดีในกำรเป็ น คูค่ ้ ำ
ที่ดีและจะสำมำรถรักษำฐำนลูกค้ ำไว้ ได้ สง่ ผลให้ บริ ษัทฯและคูค่ ้ ำเติบโตไปด้ วยกันอย่ำงมัน่ คง
- ผลของกำรปฏิบตั ิจริ งในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดหรื อไม่
สำหรับสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้ แล้ วที่เป็ นอันตรำยและไม่เป็ นอันตรำย ตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรมที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 บริ ษัทได้ ทำสัญญำว่ำจ้ ำงให้ บริ ษัทผู้ให้ บริ กำรบำบัดและ
กำจัดของเสียจำกอุตสำหกรรมเป็ นผู้ดำเนินกำร
- ข้ อพิพำทหรื อกำรถูกฟ้องร้ องเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม และแนวทำงกำรแก้ ไขข้ อพิพำทดังกล่ำว

ในปี 2561 บริ ษัทไม่มีข้อพิพำทหรื อกำรถูกฟ้องร้ องเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม
(3.4) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริ ษัทมีควำมเสีย่ งอันเกิดทังจำกปั
้
จจัยของอุตสำหกรรมและปั จจัยควำมเสีย่ งเฉพำะบริ ษัท ดังนี ้
(1) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
สภำพกำรตลำดของเม็ ด พลำสติ ก ในปี 2561 ที่ ผ่ำ นมำ อุป ทำนของเม็ ด พลำสติ ก ทัง้ เม็ ด เกรด Polypropylene และ
Polyethylene มีมำกกว่ำ อุปสงค์ และไม่มีปัจจัยลบที่มีผลต่ออุตสำหกรรมพลำสติก เช่น ปั จจัยด้ ำนกำรเมือง ,ปั จจัยด้ ำนสงครำม
หรื อแม้ แต่ กำรหยุดผลิตน ้ำมันของกลุ่มโอเปค ทำให้ รำคำเม็ดพลำสติกเป็ นไปตำม อุปสงค์และอุปทำนอีกทัง้ ในปี ที่ผ่ำนมำทำง
บริ ษัท ได้ มีกำรจัดหำวัตถุดิบจำกผู้ขำย 3 รำย ที่มีศกั ยภำพจัดหำวัตถุดิบให้ ได้ อย่ำงสม่ำเสมอ ซึง่ ทำให้ ลกู ค้ ำของบริ ษัทมัน่ ใจได้ ว่ำ
ทำงบริ ษัทจะสำมำรถผลิตสินค้ ำและพร้ อมส่งมอบได้ ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำตลอดเวลำ ส่วนในด้ ำนของรำคำวัตถุดิบขึ ้นอยู่
กับแต่ละรอบซึง่ อำจจะมีกำรแตกต่ำงกันบ้ ำงทำงบริ ษัทฯก็จะทำกำรซื ้อกับผู้ขำยที่ให้ รำคำต่ำกว่ำในปริ มำณที่มำก และบริ ษัทฯยัง
ได้ ใช้ รำคำตำมสัญญำที่กำหนดรำคำไว้ กบั ผู้ขำยบำงรำย ซึง่ รำคำในสัญญำนี ้จะมีข้อดีคอื ทำงบริ ษัทจะสำมำรถมัน่ ใจได้ วำ่ ผู้ขำยจะ
สำมำรถจัดหำเม็ดพลำสติกให้ ได้ ตลอดเวลำ ถึงแม้ ทำงผู้ขำยจะประสบปั ญหำในด้ ำนกำรผลิต และในด้ ำนรำคำก็เป็ นไปตำมที่ตก
ลงกันไว้ ในสัญญำ ส่วนภำวะรำคำเม็ดพลำสติก ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำถือว่ำรำคำมีควำมผันผวนไม่มำก โดยจะพบว่ำช่วงในช่วงต้ น
ปี รำคำต่ำ ในช่วงกลำงปี ขยับขึ ้นมำประมำณ 5% และในช่วงปลำยปี ก็ลดลงมำ เพื่อมำรับคำสัง่ ซื ้อของลูกค้ ำ ส่วนในกรณีที่กรณีที่
มีกำรขยับรำคำสินค้ ำขึ ้นไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่อยอดขำยแต่อย่ำงใด ลูกค้ ำยังคงซื ้อตำมเดิมแต่อำจจะต้ องแข่งขันด้ ำนรำคำสินค้ ำกับ
คูแ่ ข่งรำยใหญ่บ้ำงเนื่องจำกทำงคูแ่ ข่งมีกำลังกำรผลิตมำกกว่ำทำงบริ ษัท
มำตรกำรกำรป้องกันควำมเสี่ยง ของบริ ษัทที่มีต่อควำมเสี่ยงด้ ำนวัตถุดิบในปี 2562 เรำใช้ วิธีกำรปรับสูตรกำรผลิตให้
สอดคล้ องกับวัตถุดิบที่มีอยู่เพื่อให้ สำมำรถผลิตส่งลูกค้ ำได้ ตำมคุณภำพเดิม ส่วนควำมเสี่ยงด้ ำนรำคำเม็ดพลำสติกเพื่อไม่ให้
กระทบกับรำคำขำยที่รับคำสัง่ ซื ้อมำแล้ ว ทำงบริ ษัทใช้ นโยบำยกำรสต๊ อกวัตถุดิบไว้ เท่ำที่ได้ ประมำณกำรโดย โดยจะไม่ให้ เกิ ด
ผลกระทบด้ ำนกำรเงินและสถำนที่จดั เก็บ เนื่องจำกต้ องกำรรักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ ำนต้ นทุน เพื่อบริ กำรลูกค้ ำ
ได้ อย่ำงมีคณ
ุ ภำพในรำคำที่สมเหตุสมผล
(2) การพึ่งพาผู้จาหน่ ายวัตถุดิบรายใหญ่ หรือน้ อยราย
กำรพึ่งพำผู้จำหน่ำยวัตถุดิบ ปั จจุบนั และในปี 2562 ทำงบริ ษัทมีผ้ จู ำหน่ำยวัตถุดิบให้ อยู่เพียงพอแล้ ว โดยในตอนนี ้ทำง
บริ ษัทได้ ทำกำรสัง่ ซื ้อวัตถุดิบกับผู้ผลิตเม็ดรำยใหญ่อนั ดับต้ นๆของประเทศและของโลกสำหรับเม็ดพลำสติกชนิด Polypropylene
แต่ถ้ำเป็ นเม็ดพลำสติกเกรด Polyethylene ทำงบริ ษัทได้ เปิ ดโอกำสให้ Supplier รำยใหม่ๆเข้ ำมำเสนอขำย เพื่อลดควำมเสี่ยงใน
กำรจัดหำวัตถุดิบและป้องกันกำรจัดหำวัตถุดิบได้ ไม่เพียงพอกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
(3) ตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
ในปี 2561 สภำวกำรณ์แข่งขันของอุตสำหกรรมฟิ ล์มยังคงมีกำรแข่งขันที่สงู และรุนแรงมำกขึ ้น โดยในปั จจุบนั อุปทำนของ
ฟิ ล์มจำกผู้ผลิตภำยในประเทศมีมำกกว่ำควำมต้ องกำรของตลำดและในขณะเดียวกันกำรแข็งค่ำขึ ้นของค่ำเงินบำทก็ทำให้ ผ้ นู ำเข้ ำ
มีต้นทุนที่ได้ เปรี ยบกว่ำผู้ผลิตภำยในประเทศ ประกอบกับภำวะทำงเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ มกำรเติบโตต่ำ ทำให้ สภำวะกำรแข่งขัน
ของตลำดมีแนวโน้ มที่จะแข่งขันกันทำงด้ ำนรำคำสูงขึ ้น
สภำพกำรแข่งขันในตลำดฉลำกกำวมีควำมรุ นแรงเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทังจำกคู
้
่แข่งขันที่เป็ นบริ ษัทต่ำงช ำติที่เข้ ำมำ
ลงทุนในประเทศ และคู่แข่งในประเทศรำยเดิมและรำยใหม่ที่เข้ ำมำในตลำดเพิ่มมำกขึ ้น ซึ่งทำให้ สภำพกำรแข่งขันในด้ ำนรำคำ
รุนแรง สภำพรำคำในตลำดลดต่ำลง ในปี 2561 บริ ษัทฯมีทงกำรเพิ
ั้
่มขึ ้นและกำรสูญเสียลูกค้ ำในบำงกลุม่ สินค้ ำ โดยนโยบำยกำร
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แข่งขันของบริ ษัทจะมุ่งเน้ นในกลุ่มลูกค้ ำที่ต้องกำรคุณ ภำพและมูลค่ำเพิ่มของสินค้ ำ และมีกำรพัฒ นำด้ ำนกำรบริ กำรเพื่อให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ รวดเร็ วมำกยิ่งขึ ้น
สภำวกำรณ์แข่งขัน ของกลุ่ม ผลิตหลอดลำมิเนต เพื่อใช้ บรรจุยำสีฟัน เนื่องจำกเป็ นกำรผลิตที่ใช้ เทคโนโลยีและควำม
ชำนำญเฉพำะ มีกำรลงทุนในเครื่ องจักรค่อนข้ ำงสูง และไม่สำมำรถดัดแปลงไปใช้ ในอุตสำหกรรมชนิดอื่นได้ จึงทำให้ สนิ ค้ ำชนิดนี ้
มีค่แู ข่งขันไม่มำกรำย พบว่ำบริ ษัทมีค่แู ข่งขันหลักภำยในประเทศมีเพียงรำยเดียวแต่จะมีค่แู ข่งขันจำกต่ำงประเทศ ในภูมิภำค
อำเซียนเข้ ำมำ โดยลักษณะกำรดำเนินธุรกิจและกำรติดต่อซื ้อขำยยังคงเป็ นไปแบบเดิม ไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงมำกนัก
(4) คุณภาพลูกหนี ้
ลูกค้ ำกลุ่มฟิ ล์มที่นำผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทไปใช้ เป็ นวัตถุดิบ ดังนันลู
้ กค้ ำที่มีขนำดกลำง และขนำดเล็ก บริ ษัท จะเน้ นกำร
บริ หำรสินเชื่อของลูกค้ ำในกลุม่ ดังกล่ำว โดยพยำยำมหำจุดที่เหมำะสมระหว่ำงควำมสำมำรถกำรชำระหนี ้กับปริ มำณกำรขำยของ
ลูกค้ ำในแต่ละรำย
(5) ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
บริ ษัทมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือกลุม่ ตระกูลลิม่ อติบลู ย์ ถือหุ้นในบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 64.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) จึงทำให้ กลุม่ ตระกูลลิ่มอติบลู ย์สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
เกือบทังหมด
้
โดยเฉพำะเรื่ องที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมำยหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกำหนดให้ ต้อง
ได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอได้
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การกากับด ูแลกิจการ
1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ มีกำรปรับปรุ งกำรกำกับดูแลกิ จกำรโดยกำรนำข้ อพึงปฏิบตั ิจำกหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
15 ข้ อเดิมมำปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติม ให้ เป็ นตำมแนวทำงหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับปี
2549 เพื่อพัฒนำระดับกำรกำกับดูแลกิจกำรให้ สำมำรถเทียบเคียงได้ กบั มำตรฐำนสำกล ตำมควำมมุ่งหวังของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่จะช่วยสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสียและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำยตลอดจนเพื่อเพิ่มมูลค่ำและ
ส่งเสริ มกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ตระหนักถึงหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่โดยยึดหลักควำมระมัดระวัง(Duty of Care)
และหลักควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ในกำรที่จะใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ เพื่อประโยชน์ตอ่ กำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท โดยคำนึงถึงควำมเท่ำเทียมของผู้ถือหุ้นทุกรำย ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกำหนด และกำรกำกับดูแล
กิจกำรให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี ้
▪ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และมีกำรปรับปรุงนโยบำย
ดังกล่ำวให้ มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีระบบกำรบริ หำร กำรควบคุม
ภำยใน และกำรดำเนินกำรให้ มีคณ
ุ ภำพที่ดียิ่งขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี ้
- ระบบกำรบริ หำร บริ ษัทมุ่งมัน่ ในกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ แก่บริ ษัท โดยยึดหลักควำมระมัดระวัง และหลักควำมซื่อสัตย์
สุจ ริ ต โปร่ ง ใสและสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ำ ระบบบั ญ ชี รำยงำนทำงกำร เงิ น และกำรสอบบั ญ ชี มี
ควำมน่ำเชื่อถือ
- กำรควบคุมภำยใน ด้ ำนระบบงำนได้ จัดให้ มีกำรตรวจสอบครอบคลุมในทุกหน่วยงำนไม่เจำะจงเฉพำะเรื่ อง ทัง้ นี ้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ ระบบงำนมีควำมถูกต้ องตำมนโยบำยบริ ษัทกำหนด สร้ ำงควำมปลอดภัยต่อข้ อมูลอันเป็ นควำมลับทำง
ธุรกิจ ติดตำมดูแลเรื่ องควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และรำยกำรที่เกี่ยวโยง เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
การประชุมผู้ถอื หุ้น
- ก่อนวันประชุมบริ ษัทได้ มีหนังสือบอกกล่ำวไปยังผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวำระต่ำงๆ เพื่อขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำ
รับทรำบ รับรอง รวมทัง้ อนุมัติ และได้ จัดเอกสำรกำรประชุมให้ เพียงพอต่อผู้ถือหุ้นที่จะใช้ ในกำรออกเสียง รวมทัง้ ได้
เผยแพร่ลงใน Website ของบริ ษัทฯที่ www.topp.co.th เป็ นเวลำล่วงหน้ ำมำกกว่ำ 1 เดือน
- วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ กรรมกำรทุกคนเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้ อซักถำมของผู้ถือหุ้น โดยในปี
2561 บริ ษัทได้ มีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ที่โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ ถนนพระรำม 3 ในวันที่ 24 เมษำยน 2561 โดย
มีกรรมกำรเข้ ำร่ วมประชุมจำนวน 7 ท่ำนจำกทังหมด
้
9 ท่ำน ซึ่งรวมถึงประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพื่ อชี ้แจงและตอบข้ อ
ซักถำมของผู้ถือหุ้น โดยประธำนกรรมกำรทำหน้ ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม ได้ ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่
กำหนดในหนังสือเชิญประชุม เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำม และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่ และให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นที่มำร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นภำยหลังเริ่ มกำรประชุมแล้ ว มีสิทธิออกเสียงหรื อลงคะแนนในระเบียบวำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและ
ยังไม่ได้ ลงมติ
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- ภำยหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ แจ้ งมติที่ประชุมผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำ
รำยงำนกำรประชุม ที่มีกำรบันทึกผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ พร้ อมทัง้ เผยแพร่ รำยงำนดังกล่ำวใน Website
ของบริ ษัท
- บริ ษัทได้ รับผลกำรประเมินคุณภำพกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2561 ในระดับ 4 (อยู่ในช่วงคะแนน 90 – 99
คะแนน)
▪ หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม
คณะกรรมกำรได้ กำหนดแนวทำงพึงปฏิบตั ิเรื่ องกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม ดังนี ้
- บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่ง
กรรมกำร ก่อนที่บริ ษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม โดยได้ เผยแพร่ ข้อมูลผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และ Website ของบริ ษัท
- ห้ ำมมิให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผ้ ถู ือ
หุ้นต้ องใช้ เวลำในกำรศึกษำข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
- กำหนดรู ปแบบของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตำมแบบที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สำมำรถมำ
ประชุมด้ วยตนเองได้ สำมำรถกำหนดทิศทำงในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระได้ ตำมควำมประสงค์ พร้ อมทัง้
กำหนดให้ มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 2 ท่ำนเป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- กำหนดให้ มีกำรใช้ บตั รลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวำระ เพื่ อควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งใน
ภำยหลัง
- กำรดำเนินกำรในวำระกำรเลือกตังกรรมกำร
้
ประธำนที่ประชุมจะดำเนินกำรให้ มีกำรใช้ สิทธิเลือกตังกรรมกำรเป็
้
น
รำยบุคคล
- กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรมีหน้ ำที่ต้องรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สำนักงำนคณะกรรม
กำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยผ่ำนเลขำนุกำรบริ ษัท เพื่อจะได้ นำรำยงำนดังกล่ำวรวบรวมเป็ นระเบียบวำระแจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรทรำบ
▪ หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทสนับสนุนให้ มีกำรร่ วมมือกันระหว่ำงบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยกำรให้ ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกกลุม่ ในกำรสร้ ำงงำน สร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ และสร้ ำงกิจกำรให้ มีฐำนะกำรเงินที่มนั่ คง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย
ลูกจ้ าง : บริ ษัทมุ่งพัฒนำเสริ มสร้ ำงวัฒนธรรมและสภำพแวดล้ อมให้ มีบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ดี จัดให้ มีอปุ กรณ์
ควำมปลอดภัยที่ถูกต้ องเหมำะสมกับลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิ กำรจัดให้ มีกำรซ้ อมหนีไฟ กำรจัดให้ มีระบบกำรป้องกันภัย
เพื่อให้ พนักงำนมีควำมปลอดภัยในกำรทำงำน มีผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม และสนับสนุนกิจ กรรมทีส่ ร้ ำงเสริ ม
ควำมรู้ควำมชำนำญของพนักงำน นอกจำกนันบริ
้ ษัทยังสนับสนุนให้ พนักงำนทุกระดับศึกษำหำควำมรู้และวิทยำกำรใหม่ๆ
เพิ่มเติม ด้ วยกำรจัดตำรำงกำรฝึ กอบรมที่เป็ นเฉพำะหน่วยงำนเพื่อสร้ ำงให้ พนักงำนมีควำมเชี่ยวชำญในหน้ ำที่ที่รับผิดชอบ
และกำรฝึ กอบรมที่สำมำรถเรี ยนรู้ร่วมกันทังองค์
้ กร
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คู่ค้า : บริ ษัทมีจดุ ประสงค์ในกำรทำกำรค้ ำแบบเน้ นคุณภำพของสินค้ ำและกำรบริ กำร ควบคุมกำรจัดส่งให้ ตรงตำมที่
ลูกค้ ำกำหนด รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อตกลง สัญญำ และเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ อีกทังจั
้ ดให้ มีหน่วยรับเรื่ องร้ องเรี ยนในด้ ำน
คุณภำพสินค้ ำและบริ กำร มีกำรใช้ แบบสอบถำมเป็ นเครื่ องมือในกำรวัดผลควำมพึงพอใจของลูกค้ ำอยู่เป็ นระยะ มีกำร
ประเมินผู้ขำยเพื่อให้ ได้ คคู่ ้ ำที่มีคณ
ุ ภำพอย่ำงสม่ำเสมอ
คู่แข่ ง : บริ ษัทใช้ ในกลยุทธ์ กำรแข่งขันที่สจุ ริ ตทำงกำรค้ ำ เน้ นด้ ำนคุณภำพสินค้ ำและบริ กำร และกำรสนองตอบต่อ
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ อย่ำงรวดเร็ ว รวมถึงรำคำที่เป็ นธรรม ถือปฏิบตั ิต่อคูแ่ ข่งขันด้ วยควำมเป็ นมืออำชีพและครรลอง
ทำงธุรกิจ
เจ้ าหนี ้ : บริ ษัทมีกำรปฏิบตั ิต่อเจ้ ำหนี ้ตำมเงื่อนไขและข้ อตกลงอย่ำงตรงไปตรงมำ รวมถึงกำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไข
เวลำที่กำหนดในข้ อตกลง
การแจ้ งเบาะแส
บริ ษัทกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบตั ิในกำรให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยหรื อผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถแจ้ งเบำะแส ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับกำรทำผิดกฎหมำย และจรรยำบรรณ รำยงำนกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน โดยหำกผู้ถือหุ้นท่ำนใด
มีควำมประสงค์ในกำรแจ้ งเบำะแสในประเด็นดังกล่ำว สำมำรถติดต่ อผ่ำนทำงกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระได้
โดยตรงตำมที่อยูด่ ้ ำนล่ำงนี ้
▪ ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
เลขที่ 11-13 ซอยพำณิชยกำรธนบุรี 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุ งเทพมหำนคร
10600
โทรศัพท์ : 081-488-6507
E-mail address: nilsuwan.leelarasame73@gmail.com
▪ นำยชัยสิทธิ์ เจริ ญสัตย์
เลขที่ 35 หมู่บ้ ำนกรี นนิ ชชำเลย์ ซอยบรมรำชชนนี 62/6 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒ นำ
กรุงเทพมหำนคร 10170
โทรศัพท์ : 081-612-7612, 0-2888-4208
E-mail address: chaiyasit.35@gmail.com
▪ นำยปมุข ศิริองั กุล
เลขที่ 619/1 ซอยลำดพร้ ำว 48 แขวงสำมเสนนอก เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2275 - 6299 โทรสำร: 0-2275-9033
E-mail address: pamooklaw@gmail.com
หรื อ หำกท่ำนผู้ถือ หุ้น ท่ำนใดมี ค วำมประสงค์ จ ะชี แ้ นะเกี่ ย วกับ กำรบริ ห ำรจัด กำรของบริ ษั ท สำมำรถติ ดต่อ ได้ โดยตรงที่
Website ของบริ ษัทที่ www.topp.co.th หรื อผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริ ษัทที่ E-mail address: saengjas@topp.co.th โดยเรื่ อง
ร้ องเรี ยนดังกล่ำวจะรับรู้เฉพำะในกลุม่ บุคคลข้ ำงต้ นและบุคคลที่เกี่ยวข้ องเท่ำนัน้ เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ แก่ ผู้ร้องเรี ยน
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นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมและสังคม
บริ ษั ทมี น โยบำยเกี่ ย วกับ ควำมรับ ผิ ดชอบต่อสภำพแวดล้ อ มและสังคม โดยเลือกใช้ เฉพำะวัต ถุดิบ ที่ ไม่ก่อให้ เกิ ด
มลภำวะ กำรลดปริ มำณขยะโดยกำรใช้ เครื่ องจักรที่สำมำรถนำเศษซำกมำ Recycle ในกระบวนกำรผลิตทำให้ สำมำรถลด
ปริ ม ำณของขยะที่ มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อ ม ตลอดจนมี ก ระบวนกำรบ ำบัด ของเสียที่ ถูก ต้ องตำมกฎของกระทรวง
อุตสำหกรรม รวมทังกำรไม่
้
ละเมิดประโยชน์ของส่วนรวมและผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยข้ ำงต้ น
▪ หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
การเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารของบริษัท
บริ ษัทได้ จดั ทำรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้ อมูล (แบบ 56-1), รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) ตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อเปิ ดเผยต่อผู้ลงทุนทัว่ ไปทำง Website
ของหน่วยงำนดังกล่ำว นอกจำกนี ้ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้สนใจลงทุนทัว่ ไปยังสำมำรถดูข้อมูลเกี่ยวกับรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริ ษัท โดยได้ ปรับปรุงข้ อมูลทุกวันสิ ้นไตรมำส รวมทังรำยงำนประจ
้
ำปี สำหรับปี ที่ผ่ำนมำ และมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ล่ำสุด ได้ ทำง Website ของบริ ษัทอีกเช่นกัน
รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรได้ จดั ทำรำยงำนอธิบำยถึงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทและเหตุกำรณ์สำคัญรอบปี ไว้ ในรำยงำนประจำปี
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบ ตำมที่ได้ ร่วมสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี และสอบทำนควำมมีประสิทธิผล
ในด้ ำนสภำพแวดล้ อมกำรควบคุม กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง ระบบสำรสนเทศ รวมถึงกำรพิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกำรกำหนดค่ำสอบบัญชี ตลอดจนกำรรำยงำนข้ อมูลเป็ นไปให้ มีมำตรฐำนเชื่อถือได้ ชัดเจน และเพียงพอต่อกำร
รำยงำนผู้ถือหุ้น มีกำรจัดทำรำยงำนคณะกรรมกำรซึ่งครอบคลุมในเรื่ องสำคัญๆ ตำมข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำร
บริ ษัทจดทะเบียนที่ตลำดหลักทรัพย์เสนอแนะ ควบคูก่ นั ไปกับรำยงำนผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจำปี
ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรมีกำรดำเนินกำรด้ วยควำมโปร่ งใสเกี่ยวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง ซึ่งผ่ำนควำม
เห็นชอบและได้ รับอนุมตั ิจำกผู้ถือหุ้นและได้ จดั ให้ มีกำรเปิ ดเผยจำนวนค่ำตอบแทนในรำยงำนประจำปี และหลักเกณฑ์กำร
กำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่เป็ นผู้บ ริ หำรที่เชื่อมโยงและสอดคล้ องกับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท โดยในปี 2561
และ 2560 มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นจำนวนเงิน 2.30 ล้ ำนบำท และ 2.22 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมกำรได้ จดั ให้ มีผ้ ทู ี่ทำหน้ ำที่เป็ น “ผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)”โดยมอบหมำยให้ เลขำนุกำรบริ ษัทเป็ นผู้ดแู ล
รับผิดชอบ และได้ สนับสนุนให้ ผ้ ทู ี่ทำหน้ ำที่นี ้มีควำมรู้ ด้ำนพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้ สำมำรถคอยกำกับกำรดำเนินงำนของ
บริ ษั ทให้ ปฏิ บัติ ตำมข้ อก ำหนดอย่ำงครบถ้ วน โดยได้ ผ่ำนกำรฝึ กอบรมในหลักสูตร “Fundamental Practice for Corporate
Secretary (FPCS)” และหลักสูตร “พื ้นฐำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทจดทะเบียน” ที่จัดขึ ้นโดยสมำคมบริ ษัท
จดทะเบียนไทย (LISTED COMPANIES ASSOCIATION) เพื่อให้ เกิดควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับหน้ ำที่ที่ต้องปฏิบตั ิ ตลอดจน
กำรติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ รวมถึงเป็ นศูนย์ติดต่อกรณีมีข่ำวเกี่ยวกับบริ ษัท (Contact Person) เพื่อประโยชน์
ในกำรประสำนงำนและชี แ้ จงต่อสำธำรณชน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้สนใจลงทุนทั่วไป สำมำรถติดต่อได้ ที่หมำยเลข 0-2678-1051-5
หมำยเลขภำยใน 511 หรื อที่ E-mail address: saengjas@topp.co.th
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▪ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัท ตระหนักถึงกำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ ไม่เป็ นผู้บ ริ หำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษั ทมีสมำชิก รวม
ทังหมด
้
11 ท่ำนประกอบด้ วย
- กรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร
1 ท่ำน
- กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร 7 ท่ำน (ในจำนวนนี ้เป็ นกรรมกำรที่มีอำนำจลงนำม 3 ท่ำน)
- กรรมกำรอิสระ
3 ท่ำน
กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนประกอบด้ วย
1. ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยชัยสิทธิ์ เจริ ญสัตย์
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยปมุข
ศิริองั กุล
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยบริ ษั ท ได้ ก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง กำรเป็ นกรรมกำรบริ ษั ท วำระละ 3 ปี ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ สอดคล้ อ งตำม
พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน โดยประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระ ทำหน้ ำที่คอย
กำกับดูแลและตรวจสอบกำรทำงำนของกรรมกำรผู้จดั กำร ซึง่ มีบทบำทหน้ ำที่ของแต่ละฝ่ ำยอย่ำงชัดเจน
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรได้ ทำหน้ ำที่ในกำรพิจำรณำและให้ ควำมเห็นชอบในเรื่ องที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เช่น
วิสยั ทัศน์ และภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยง แผนงำน และงบประมำณ รวมทังก
้ ำกับ ควบคุม ดูแลให้
ฝ่ ำยจัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิ ทธิผลโดยมีกิจกรรมในด้ ำนต่ำงๆ
ดังต่อไปนี ้
- นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร และ/หรื อมีกำรทบทวนเมื่อสถำนกำรณ์
เปลีย่ นแปลง
- จรรยำบรรณธุรกิจ(Code of Conduct) ซึง่ บริ ษัทถือว่ำจรรรยำบรรณธุรกิจเป็ นคุณสมบัติที่สำคัญในกำรประกอบ
กิจกำรที่แสดงถึงควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตและสร้ ำงควำมน่ำเชื่อถือ ทังแก่
้ ลกู ค้ ำ และเจ้ ำหนี ้ รวมถึงผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ำงๆ
บริ ษัทยึดมัน่ ในจริ ยธรรมกำรดำเนินธุรกิจ ดังนี ้
▪ ผลิตสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพ รำคำยุติธรรม และให้ บริ กำรที่ดีเพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ ำ
▪ มุง่ สร้ ำงชื่อเสียง ในด้ ำนกำรเป็ นผู้เชี่ยวชำญด้ ำนบรรจุภณ
ั ฑ์และงำนพิมพ์ ด้ วยนวัตกรรมทำง
เทคโนโลยี
▪ กรรมกำรและผู้บริ หำร ต้ องดำเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ โปร่งใส
▪ พัฒนำบุคลำกร ให้ ตระหนักในควำมรับผิดชอบทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น ตลอดจนกำรกระทำตนเป็ น
พลเมืองดี ไม่ประพฤติผิดกฎหมำย
▪ รักษำสิง่ แวดล้ อมโดยดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้ เกิดมลภำวะต่อสิง่ แวดล้ อม
- กำรเปิ ดเผยข้ อมูลรำยกำรบัญชีกบั กิจกำรและบุคคลที่อำจเกิดควำมขัดแย้ ง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดย
กำรถือหุ้นและกำรมีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อ กรรมกำรร่วมกัน ผลของรำยกำรดังกล่ำวได้ แสดงไว้ ในงบกำรเงินเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้ ว
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- ระบบกำรควบคุมภำยในและได้ จดั ให้ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนและตรวจสอบ
กำรปฏิบตั ิงำนโดยมีแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่ ชดั เจนและวัดผลได้ ซึ่งได้ มีกำรปรับปรุ งให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
อยู่เสมอ จัดทำนโยบำยและระเบียบปฏิบตั ิ อำนำจอนุมตั ิในแต่ละระดับที่เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร รวมถึงกำรประเมินระบบ
กำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำรดำเนิน ธุรกิจ ซึง่ มีกำรกำหนด
เป็ นแผนงำนประจำปี ตำมลำดับควำมสำคัญโดยพิจำรณำจำกประเด็นที่เป็ นควำมเสี่ยงหรื อเหตุกำรณ์ ที่อำจเกิดขึ ้นและ
ส่งผลกระทบแก่บริ ษัทกำรนำเสนอและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอต่อเนื่อง
นอกจำกนี ้บริ ษัทยังได้ นำข้ อเสนอแนะต่ำ งๆจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและข้ อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี มำพัฒนำ
ระบบกำรควบคุมภำยในให้ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีรำยละเอียดในหัวข้ อ กำรควบคุมภำยใน
- กำรบริ หำรควำมเสี่ยงโดยกำรปรึ กษำหำรื อกับผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ ในธุรกิจประเภท
เดียวกันกับบริ ษัท เพื่อกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ เป้ำหมำย และทิศทำงกำรดำเนินงำน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
บริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสีย
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรในทุกไตรมำสอย่ำงน้ อย ไตรมำสละ 1 ครัง้ หรื อมำกกว่ำใน
กรณีมีเหตุจำเป็ นสำคัญ ซึ่งในกำรประชุมแต่ละครัง้ ได้ มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมไว้ เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรและมีกำร
จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร สำหรับให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้ โดยในปี 2561 มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรรวมทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ และมีจำนวนกรรมกำรที่เข้ ำร่วมประชุม ดังรำยละเอียดที่แสดงไว้ ในหน้ ำที่ 8 หัวข้ อ
โครงสร้ ำงกำรจัดกำร โดยเลขำนุกำรบริ ษัทได้ ทำหน้ ำที่เลขำนุกำรที่ประชุม ได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
▪ กำหนดตำรำงวันประชุมประจำปี ล่วงหน้ ำ เพื่อให้ กรรรมกำรทรำบและเตรี ยมตัวล่วงหน้ ำ โดยไม่ติดภำรกิจอื่น
▪ จัดทำจดหมำยเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นกำรล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วัน
▪ กำหนดให้ มีวำระประจำที่เป็ นมำตรฐำน สำหรับกำรติดตำมควำมคืบหน้ ำของผลดำเนินงำนเพื่อให้ กรรมกำร
สำมำรถควบคุม และดูแลกำรปฏิ บัติ งำนของฝ่ ำยจัดกำรได้ ต่อเนื่อ งและวำระสำหรั บ กำรติด ตำมผลกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทังนี
้ ้กรณีมีควำมคืบหน้ ำและประเด็นสำคัญ ประธำนที่ประชุมจะ
เปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรทุกท่ำนได้ หำรื อกันอย่ำงอิสระและทัว่ กัน
▪ จัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม เพื่อพิจำรณำแต่ละวำระให้ กรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 วัน
▪ กรณี มีประเด็นที่ต้องพิจำรณำเป็ นกำรเฉพำะ ที่ประชุ มได้ เชิญ ผู้บริ หำรที่ดูแลรับผิดชอบในประเด็นที่หำรื อ
เพื่อให้ ข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหำโดยตรง
▪ กำหนดให้ เลขำนุกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ที่ต้องแจ้ งข้ อมูลรำยละเอียดที่จำเป็ นเพิ่มเติมเพื่อให้ กรรมกำรเข้ ำถึงข้ อมูล
ใหม่ๆ กรณีมีขำ่ วสำร ข้ อบังคับ ตลอดจนประกำศต่ำงๆของหน่วยงำนที่กำกับดูแล
▪ ภำยหลังกำรประชุม เลขำนุกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ในกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมและส่งให้ ประธำนที่ประชุม
ลงนำม ภำยใน 7 วันนับจำกวันประชุม
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มีข้อกำหนดเรื่ องกำรจำกัดจำนวนบริ ษัทที่ก รรมกำรแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจด
ทะเบียนอื่น แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่มีสมำชิกของคณะกรรมกำรบริ ษัทท่ำนใดดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ
5 บริ ษัท และเนื่องจำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ที่มีควำมรู้ควำมชำนำญในแต่ละด้ ำนแตกต่ำงกันซึง่ ล้ วนเป็ น
ประโยชน์แก่กำรบริ หำรจัดกำรและดูแลให้ บริ ษัทยัง่ ยืน มัน่ คง ท่ำมกลำงวิกฤตกำรณ์ตำ่ งๆที่มีผลกระทบทังทำงตรงและ
้
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ทำงอ้ อม หำกแต่มีผลกำรดำเนินงำนที่ดี และเป็ นที่นำ่ พอใจมำโดยตลอด ซึง่ กรรมกำรแต่ละท่ำนได้ ให้ ควำมสำคัญในหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบในกำรเข้ ำร่ วมประชุม เพื่อพิ จำรณำผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำส และได้ ให้ ควำมสนใจในทุกประเด็น
สำคัญ อำทิ ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ผลกำรดำเนินงำนโดยได้ พิจำรณำเปรี ยบเทียบในรูปแบบที่เป็ นมำตรฐำนของบริ ษัท
ซึง่ มีรำยละเอียดมำกกว่ำแบบของผู้สอบบัญชี โดยกำรเปรี ยบเทียบผลกำรดำเนินงำนในไตรมำสปั จจุบนั กับไตรมำสที่แล้ ว
และไตรมำสเดียวกันของปี นี ้กับปี ที่แล้ ว รวมทังผลกำรด
้
ำเนินงำนจริ งเปรี ยบเทียบกับงบประมำณที่คำดไว้ โดยได้ ให้ ควำม
สนใจและซักถำมถึงสำเหตุที่สำคัญของกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทยังได้ มีกำร
พิจำรณำกลัน่ กรองร่วมกับผู้บริ หำรระดับสูงและผู้สอบบัญชีของบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
จานวนบริษัทที่กรรมการไปดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นำยพิพฒ
ั
2. นำยสุธี
3. นำยชวลิต
4. ร.ต.อ.สุเมธ
5. นำยบุญชู
6. นพ.สวัสดิ์
7. ดร.อดุล
8. นำยชัยสิทธิ์
9. นำยปมุข
10. นำยอริ นทร์
11. ดร.นิลสุวรรณ
12. นำยมงคล
13. นำยสุรภำพ
14. นำยธนำ

พะเนียงเวทย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
โพธิกำจร
อมตวิวฒ
ั น์
เจริ ญสัตย์
ศิริองั กุล
จิรำ
ลีลำรัศมี
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
โพธิกำจร

ตาแหน่ ง

จานวนบริษัทจดทะเบียนที่
ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

3
1
1
-

ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทได้ ชี ้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละคณะ โดยมีวงเงินที่จ่ำยจริ งภำยในกรอบที่ได้ รับอนุมตั ิ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมกำรได้ พิจำรณำวงเงินที่เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำกข้ อมูลตำมผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทและข้ อมูลค่ำตอบแทนของบริ ษัทในหมวดอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงกำรจ่ำยที่เกินสมควร
แต่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษำไว้ ซงึ่ กรรมกำรที่มีคณ
ุ ภำพตำมต้ องกำร
ค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรผู้ จัด กำร นอกจำกพิ จ ำรณำตำมผลงำนรวมโดยดู จ ำกผลกำรด ำเนิ น งำนในปี ที่ ผ่ ำ นมำ
คณะกรรมกำรได้ พิ จำรณำโดยคำนึงถึ งภำระหน้ ำที่ และควำมรับ ผิ ด ชอบ (Accountability and Responsibility) และ
ประโยชน์ที่จะได้ รับจำกกรรมกำรในฐำนะกรรมกำรผู้จดั กำร
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การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริ หำรในกำรที่จะดูแลเรื่ องระบบกำรกำกับดูแล
กิจกำรของบริ ษัท ตลอดจนบทบำท อำนำจหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริ ษัท ปั จจุบนั สมำชิกจำนวน 9 ท่ำนในคณะกรรมกำร
บริ ษัทได้ ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัท
ไทย โดยประธำนกรรมกำรได้ ผ่ำนหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ซึ่งคณะกรรมกำรกำลังพิจำรณำให้
กรรมกำรทุกท่ำนได้ เข้ ำอบรมในหลักสูตร DCP ด้ วยเช่นกัน ในส่วนเลขำนุกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรยังได้ สนับสนุนให้ เข้ ำ
ฝึ กอบรม ในหัวข้ อที่ เกี่ยวข้ องเพื่อติดตำมควำมคืบหน้ ำและให้ มีกำรปรั บปรุ งกำรปฏิ บัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ชีป้ ระเด็นควำมเสี่ยงนำเสนอแก่คณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อให้ มีกำรจัดทำแผนกำรสืบทอดงำน
หรื อแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่แทน กรณี กรรมกำรผู้จัดกำรหรื อผู้บริ หำรระดั บสูงไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ตลอดจน
กำกับดูแลให้ คณะเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรมีกำรกำหนดรู ปแบบและเนื ้อหำกำรดำเนินงำนภำยในของบริ ษัทอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์
อักษร
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ ำงกรรมกำรของบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณะกรรมกำรทัง้ หมด 3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ ษั ท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึง่ คณะกรรมกำรแต่ละคณะมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ สรุปได้
ดังนี ้
2.1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท มีกรรมกำรมีจำนวน 11 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี ้
1 นำยอริ นทร์
2 นำยสุธี
3 ร.ต.อ. สุเมธ
4 นำยชวลิต
5 นำยบุญชู
6 นำยมงคล
7 นำยสุรภำพ
8 นำยธนำ
9 ดร.นิลสุวรรณ
10 นำยชัยสิทธิ์
11 นำยปมุข

จิรำ
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
โพธิกำจร
ลีลำรัศมี
เจริ ญสัตย์
ศิริองั กุล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบกิจกำรทังหลำยของบริ
้
ษัท และมีอำนำจหน้ ำที่ดำเนิ นกำรภำยในขอบเขตของ
กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท และตำมมติของที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น และมีอำนำจกระทำกำรใดๆ ตำมที่
ระบุไว้ ในหนังสือบริ คณห์ สนธิ นอกจำกนีย้ งั มีหน้ ำที่กำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และกำกับ
ควบคุมดูแล ให้ ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำรให้ เป็ นตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสรุปดังนี ้
1. ดูแลและจัดกำรให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทเป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
รวมทังมติ
้ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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2. ให้ ควำมเห็นชอบด้ ำนวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
3. ให้ ข้อเสนอแนะด้ ำนนโยบำยกำรบริ หำรจัดกำร แผนธุรกิจ งบประมำณ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรปฏิบตั ิงำนที่เสนอ
โดยฝ่ ำยจัดกำร
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และควำมคืบหน้ ำของงำนแต่ละโครงกำร
5. พิจำรณำงบกำรเงินประจำไตรมำส และประจำปี และดูแลให้ มี กำรจัดทำงบกำรเงินเป็ นไปตำมหลักกำรบัญ ชี ที่
รับรองทัว่ ไป
6. ดูแลกำกับให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล และกำรบริ หำรควำมเสีย่ งที่เหมำะสม ตลอดจนกำร
ตรวจสอบ ทังจำกผู
้
้ ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีภำยนอก ให้ ทำหน้ ำที่อย่ำงมีประสิทธิผล
7. ดูแลให้ มีผ้ ทู ำหน้ ำที่ในกำรสื่อสำรในเรื่ องต่ำงๆ กับผู้ถือหุ้นรำยย่อยและผู้สนใจลงทุนทัว่ ไป รวมทังกำรประสำนงำน
้
กับหน่วยงำนที่กำกับดูแล
จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ
สัดส่วนหุ้นของคณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำนที่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งแต่งตัง้ โดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี ้

ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อ – สกุล
นำยพิพฒ
ั
นำยสุธี
นำยชวลิต
ร.ต.อ.สุเมธ
นำยบุญชู
นพ.สวัสดิ์

พะเนียงเวทย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
โพธิกำจร
ดร.อดุล
อมตวิวฒ
ั น์
นำยชัยสิทธิ์ เจริ ญสัตย์
นำยปมุข ศิริองั กุล
นำยอริ นทร์ จิรำ
ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
นำยมงคล ลิม่ อติบลู ย์
นำยสุรภำพ ลิม่ อติบลู ย์
นำยธนำ โพธิกำจร

จำนวนครัง้ ที่เข้ ำร่วมประชุม/
กำรประชุมทังหมด
้
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำร
ตรวจสอบ
4/6
6/6
5/6
4/6
6/6
5/6
1/6
1/4
6/6
4/4
6/6
4/4
2/6
2/6
2/4
3/6
3/6
3/6
-

จำนวนหุ้น
110,868
720,235
830,183
875,763
177,711
33,000
30,000
30,000
42,000

หมำยเหตุ : จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องกันตำมมำตรำ 258 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

% ของ
จำนวน
หุ้น
1.85
12.00
13.84
14.59
2.96
0.55
0.50
0.50
0.70
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2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้ วย
1. ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยชัยสิทธิ์
เจริ ญสัตย์
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยปมุข
ศิริองั กุล
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทมีขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
1. สอบทำนให้ บริ ษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิ ผลและพิ จำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ควำม
เห็ นชอบในกำรพิ จำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำง หัวหน้ ำหน่ว ยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุค คลซึ่งมี ควำมเป็ นอิ สระเพื่ อท ำหน้ ำที่ เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท และเสนอ
ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมทังเข้
้ ำร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่ วมประชุมด้ วย
อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำยและ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพ ย์ ฯ ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ มั่น ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ น ประโยชน์ สูงสุด
ต่อบริ ษัท
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ซึง่ รำยงำนดังกล่ำวต้ องลง
นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฯ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็ น หรื อ ข้ อ สังเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับ จำกกำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ต ำมกฎบัต ร
(Charter)
(ซ) รำยกำรที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
7. รำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรของบริ ษั ท เพื่ อ ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภำยในเวลำที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำ ดังต่อไปนี ้
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(1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริ ตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ ำฝื น กฎหมำยว่ำด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ข้ อ กำหนดของตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฯ หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
8. ปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2.3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้ วย
1. ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำยชัยสิทธิ์ เจริ ญสัตย์
กรรมกำร สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. นำยบุญชู ลิม่ อติบลู ย์
กรรมกำร สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทังนี
้ ้ให้ สอดคล้ องกับกำรดำรงตำแหน่งกำรเป็ นกรรมกำรของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. กำหนดนโยบำยและกรอบแนวทำงในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ (ที่ได้ รับ
กำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท)
2. พิจำรณำสรรหำและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรในคณะกรรมกำร
ชุดย่อยต่ำงๆ (ที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท) เพื่อทดแทนในกรณีที่ครบวำระ ลำออก หรื อกรณีอื่นๆ
เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทนำเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิแ ต่งตังแล้
้ วแต่
กรณีตำมข้ อบังคับของบริ ษัท
3. พิจำรณำสรรหำผู้บริ หำรในตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรในกรณี ที่ครบวำระ ลำออก หรื อกรณี อื่นๆ และนำเสนอ
คณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้
4. เสนอแนวทำงและวิธีกำรในกำรกำหนดค่ำเบี ้ยประชุม ค่ำรับรอง เงินรำงวัล และบำเหน็จ รวมทังผลประโยชน์
้
อื่นใด
ที่มีลกั ษณะเป็ นเงินค่ำตอบแทนให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ(ที่ได้ รับกำรแต่งตังจำก
้
คณะกรรมกำรบริ ษัท )ให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมกำรบริ ษั ทพิ จำรณำอนุมัติแล้ วแต่กรณี ต ำมข้ อบังคับ
ของบริ ษัท
5. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย
3. การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำและพิ
้
จำรณำ เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2552 เพื่อเข้ ำมำช่วยในกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทำหน้ ำที่ในกำรสรรหำบุคคล เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมกำรและ
กรรมกำรผู้จดั กำรในกรณีที่ครบวำระลำออก หรื อกรณีอื่นๆ ทังนี
้ ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็ นไปตำมข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท
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คุณสมบัติ
1. กรรมกำรต้ องเป็ นบุคคลธรรมดำ โดยจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้ และต้ องมีคณ
ุ สมบัติตำม มำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
2. กรณีเป็ นกรรมกำรอิสระ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับควำมเป็ นอิสระตำมแนวทำงเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมกำร
ตรวจสอบตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรรมกำรต้ องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ มีจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และมีเวลำ
เพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ประสบกำรณ์ให้ กบั บริ ษัท
วิธีการสรรหา
1. ในกำรสรรหำกรรมกำรให้ พิจำรณำจำกทังผู
้ ้ ถือหุ้น บุคคลภำยนอก หรื อบุคคลตำมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ โดยยึดถือตำม
หลักคุณสมบัติตำมข้ อ 1
2. กำรเลือกตังกรรมกำรบริ
้
ษัทให้ กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ ยดึ ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทหมวดที่ 3 ทุกประกำร
ข้ อบังคับบริ ษัท เกี่ยวกับกำรแต่งตังคณะกรรมกำร
้
ระบุให้ สิทธิในกำรแต่งตังกรรมกำรทั
้
งผู
้ ้ ถือหุ้นรำยใหญ่และรำย
ย่อยมีควำมเท่ำเทียมกัน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตำมข้
ั้
อ 1 เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำร
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็ นผู้ได้ รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่พึง
จะมีหรื อพึงจะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวน
กรรมกำรที่จะมี หรื อพึงจะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธำนเป็ นผู้ออกเสียง
4. การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทถือหุ้นบริ ษัทร่วม ประมำณร้ อยละ 25 ซึง่ ไม่ได้ มีอำนำจในกำรควบคุมบริ หำรบริ ษัทร่วมดังกล่ำว
5. การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมกำรมีกำรดูแลเพื่อป้องกันผู้บริ หำรรวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงนำข้ อมูลภำยในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน และกำชับ
ไม่ให้ ผ้ บู ริ หำรอำศัยข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ ที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่ง
ได้ ลว่ งรู้ มำโดยตำแหน่งหรื อฐำนะ ซึ่งถือเป็ นจริ ยธรรมธุรกิจประกำรสำคัญ อีกทังได้
้ ชี ้แจงแก่กรรมกำรรวมทังผู
้ ้ บริ หำรเกี่ยวกับ
หน้ ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit fee) บริ ษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ได้ แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในรอบปี บญ
ั ชี 2561 มีจำนวนเงินรวม 1,020,000 บำท
- สำนักงำนสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีที่ผ้ สู อบ
บัญชีสงั กัด ในรอบปี บญ
ั ชี 2561 มีจำนวนเงินรวม 0 บำท

54 | P a g e รายงานประจาปี 2561 บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จากัด (มหาชน)
2. ค่ำบริ กำรอื่นๆ (Non-audit fee)
บริ ษัทจ่ำยค่ำตอบแทนของกำรบริ กำรตำมแบบ ต.ส.310 สำหรับกิจกำรที่ได้ รับกำรส่งเสริ มจำกสำนักงำนส่งเสริ มกำร
ลงทุน ในรอบปี บญ
ั ชี 2561 เป็ นจำนวนเงิน 150,000 บำท
7. การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี –
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การควบค ุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญ ในแนวทำงที่จะสร้ ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในองค์ กรให้ เป็ น ที่ยอมรับและเชื่อถื อต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน หน่วยงำนรำชกำร องค์กรธุรกิจ และสถำบันกำรเงินต่ำงๆ มีกระบวนกำรควบคุมภำยในที่จะทำให้ ระบบกำรทำงำนมี
ควำมถูกต้ อง รวดเร็ ว โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้ องกับนโยบำยของตลำดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทยที่จะส่งเสริ มให้
บริ ษั ท จดทะเบี ย นเสริ ม สร้ ำงระบบกำรบริ ห ำร และก ำกับ องค์ ก รที่ ดี (Good Corporate Governance) โดยบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งมีสมำชิกรวม 3 ท่ำน ประกอบด้ วยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 1 ท่ำน
และกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 2 ท่ำน มีวำระตำมวำระกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษัท วำระละ 3 ปี เป็ นผู้มีหน้ ำที่สำคัญในกำรดูแล
รำยงำนทำงกำรเงินให้ ตรงต่อควำมเป็ นจริ ง ครบถ้ วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทมีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมี ประสิทธิ ภำพ ปฏิ บัติ ตำมข้ อกำหนดและกฎหมำย ไม่ให้ เกิ ดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
(Conflict of Interest) และได้ จัดตัง้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งขึน้ ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบมำตังแต่
้ ปี 2543 จนถึง
ปั จจุบนั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมร่ วมกันกับผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตของบริ ษัท กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริ หำร
ระดับสูงของบริ ษัท เพื่อพิจำรณำและประเมินนโยบำยกำรควบคุมและตรวจสอบ รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนที่
ได้ กำหนดขึ ้นล่วงหน้ ำเป็ นประจำทุกปี นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ
แผนงำนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี ซึ่ งได้ กำหนดขึ ้นโดยกำรประเมินประสิทธิ ภำพของระบบกำรควบคุมภำยในตำม
แนวทำงของ COSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อพิจำรณำเลือกหัวข้ อที่
จะนำมำวำงแผนงำนกำรตรวจสอบประจำปี โดยจะหมุนเวียนไปทุกหน่วยงำนในองค์กร ไม่ได้ เฉพำะเจำะจง รวมทังกำรจั
้
ดทำ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วยสำระสำคัญ ต่ำงๆ เช่น วัตถุประสงค์
ขอบเขต ผลกำรประเมิน ควำมเพีย งพอและคุณ ภำพของระบบกำรควบคุม ภำยใน โดยพิ จำรณำกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ ระหว่ำง
หน่วยงำนเพื่อให้ เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบ กำรตรวจสอบระบบกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำพนักงำนผู้ปฏิบตั ิมีควำมเข้ ำใจใน
ระบบงำนอย่ำงถูก ต้ อ ง รวมทัง้ กำรให้ ข้อเสนอแนะในข้ อบกพร่ อ งที่ เป็ น สำระสำคัญ เพื่ อ ให้ เกิ ด กำรปรั บ ปรุ งแก้ ไข ตลอดจน
ก ำหนดให้ มี ก ำรตรวจติ ด ตำมเพื่ อ ประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ ต ำมแนวทำงแก้ ไขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ กำรปฏิ บัติ ง ำนของพนัก งำนมี
ประสิทธิภำพและเป็ นไปตำมนโยบำยบริ ษัทกำหนด อันจะเกิดประโยชน์สงู สุดทังแก่
้ บริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสีย
1. สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นประจำทุกไตรมำส รวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ซึง่ ได้ ทำกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบริ ษั ทต ำม หลั ก กำรค วบ คุ ม ภำยในของ COSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commission) ซึ่งประกอบด้ วยองค์ประกอบ 5 ประกำร ได้ แก่สภำพแวดล้ อมกำรควบคุม, กำรประเมินควำมเสี่ยง,กิจกรรมกำร
ควบคุม, ข้ อมูลสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรและกำรติดตำมและประเมินผล โดยมีสำระสำคัญต่ำงๆในแต่ละหัวข้ อ ดังนี ้
(1) สภำพแวดล้ อมกำรควบคุม (Control Environment) บริ ษัทมีกำรพิจำรณำเรื่ องดังต่อไปนี ้
- กำรสือ่ สำรให้ พนักงำนทรำบถึงภำรกิจในกำรสร้ ำงควำมซื่อสัตย์และจรรยำบรรณ โดยบริ ษัทได้ มีกำรจัดทำ ข้ อกำหนด
เกี่ยวกับจริ ยธรรม(Code of conduce)สำหรับฝ่ ำยบริ หำรและพนักงำน รวมทังกำรจั
้
ดทำนโยบำยจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ของบริ ษัท ครอบคลุมถึง ข้ อกำหนดห้ ำมฝ่ ำยบริ หำรและพนักงำนปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์กบั กิจกำร อันทำให้ เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร มีบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ ำฝื น เพื่อสือ่ สำรให้ พนักงำนรับทรำบ
- โครงสร้ ำงองค์กร อำนำจกำรจัดกำร และควำมรับผิดชอบที่เหมำะสม บริ ษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ในส่วนงำนที่สำคัญ
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ซึง่ ทำให้ เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน รวมทังมี
้ ฝ่ำยงำนตรวจสอบภำยในที่ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
สำยกำรรำยงำนที่ชดั เจน และมีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบ
- ภำรกิ จในกำรสร้ ำงและรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถให้ อยู่ กับองค์กร บริ ษัทมีนโยบำยที่จะพัฒ นำและรักษำ
พนัก งำนและผู้บ ริ ห ำรที่ มี คุณ ภำพไว้ โดยสนับ สนุน ให้ มี ก ำรจัด ฝึ ก อบรมทัง้ ภำยในและภำยนอก ให้ กับ พนัก งำน
เพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถให้ เพิ่มพูนขึ ้น
- สนับสนุนให้ พนักงำนมีควำมรับผิดชอบ บริ ษัทดำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรที่เหมำะสมมำร่ วมงำน โดยมีกำรสอบ
สัมภำษณ์ และทำแบบทดสอบ ซึ่งกำหนดระดับควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และ ประสบกำรณ์ ที่จำเป็ นสำหรับแต่ละ
ตำแหน่งงำน ชีแ้ จงให้ ผ้ ูรับผิดชอบในตำแหน่งหน้ ำที่นนั ้ ๆ ได้ ทรำบและเข้ ำใจถึงหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมทัง้ มีกำร
ประเมิ น ผลและกำหนดผลตอบแทนให้ เหมำะสมกับ ผลกำรปฏิ บัติงำน จัด อบรมควำมรู้ และทัก ษะที่ จำเป็ น ต่อ กำร
ปฏิบตั ิงำนให้ กบั พนักงำน
(2) กำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Assessment) บริ ษัทมีกำรพิจำรณำเรื่ องดังต่อไปนี ้
บริ ษัทได้ มีกำรประเมินและวิเครำะห์สำเหตุของควำมเสี่ยงที่เกิดทังจำกภำยในและภำยนอก
้
ซึ่งได้ ร่วมกันกำหนด
กลยุทธ์ กำรดำเนิน งำนจำกทุก ฝ่ ำย โดยบุคลำกร ผู้บริ ห ำร และคณะกรรมกำรบริ ษั ททุกเดือน เพื่ อให้ สำมำรถบ่งชี ้
เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้ สำมำรถจัดกำรควำมเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่บริ ษัทยอมรับได้
(3) กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน (Control Activities) บริ ษัทมีกำรพิจำรณำเรื่ องดังต่อไปนี ้
- กำรจัดทำนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงำน บริ ษัทมีกำรจัดทำนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงำนในประเด็นเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้ ำนกำรเงิน กำรจัดซื ้อ และกำรบริ หำรงำนทัว่ ไปเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยกำหนดขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ อำนำจ
อนุมัติ ข องฝ่ ำยบริ ห ำรแต่ล ะระดับ ชัน้ ไว้ รวมทัง้ มี ก ำรทบทวนนโยบำยและระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บัติ งำนให้ เหมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ในปั จจุบนั
- กำรแบ่งแยกหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน บริ ษัทมิให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ มีหน้ ำที่รับผิดชอบ
มำกกว่ำหนึง่ ลักษณะงำนที่เป็ นหน้ ำที่อนุมตั ิ, หน้ ำที่บนั ทึกรำยกำรบัญชี, ข้ อมูลสำรสนเทศ และหน้ ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บ
ทรั พย์ สินออกจำกกัน เพื่อเป็ นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทัง้ มีกำรทบทวนกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ดังกล่ำว
- กำรควบคุ ม ทั่ ว ไปของระบบสำรสนเทศ บริ ษั ท ก ำหนดมำตรกำรในกำรเข้ ำถึ ง กำรใช้ สำรสนเทศในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรกำหนดสิทธิ กำรใช้ และเปลี่ยนแปลงกำรแก้ ไขข้ อมูล กำรกำหนดเขตหวงห้ ำม กำรกำหนดชัน้
ควำมลับของเอกสำร และกำรกำหนดอำนำจอนุมัติของฝ่ ำยบริ หำรแต่ละระดับ ชัน้ ไว้ โดยจะต้ องได้ รับ อนุญ ำตจำก
เจ้ ำของระบบงำน และให้ ผ้ บู งั คับบัญชำโดยตรงเป็ นผู้ขอสิทธิในกำรใช้ รวมทังมี
้ กำรทบทวนมำตรกำรดังกล่ำว
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้ อมูล (Information & Communication)
บริ ษัทมีข้อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอ สำหรับใช้ ประกอบกำรตัดสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสำรกำรประชุ มที่
ระบุข้อมูลที่จำเป็ นและเพียงพอ บริ ษัทดำเนินกำรส่งให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วัน
ซึ่งภำยหลังจำกประชุมเสร็ จจะจัดท ำรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำร ซึ่งมี รำยละเอีย ดตำมควรที่ท ำให้ สำมำรถ
ตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของกรรมกำรโดยมี กำรบันทึกข้ อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรื อ
ข้ อสังเกตของกรรมกำรในเรื่ องที่พิจำรณำ ตลอดจนมีกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีตำ่ งๆไว้ เป็ นหมวดหมู่
(5).ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
บริ ษั ท จัด ให้ มี ก ำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลในทุก หน่ว ยงำน โดยให้ มี ก ำรน ำเสนอผลกำรปฏิ บัติ เปรี ย บเที ย บกับ
เป้ำหมำยของแต่ละหน่วยงำน รวมทังฝ่
้ ำยตรวจสอบภำยในที่ได้ กำหนดเป็ นนโยบำยในกำรเข้ ำตรวจติดตำมภำยหลังกำร
เข้ ำตรวจสอบตำมแผนงำนประจำปี ตลอดจนในส่วนของคณะกรรมกำรบริ ษั ท ที่มีกำรติ ดตำมและประเมินผลกำร
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ดำเนินงำนของบริ ษัทเป็ นประจำทุกเดือนเพื่อเปรี ยบเทียบกับงบประมำณ โดยคณะกรรมกำรได้ ซกั ถำมถึงสำเหตุและ
ปั จจัยที่ให้ เป็ นไปตำมและไม่เป็ นไปตำมประมำณกำรหรื อเป้ำหมำยที่กำหนด ทังด้
้ ำนรำยรับและค่ำใช้ จ่ำย ทังนี
้ ้เพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงควำมระมัดระวังในกำรบริ หำร ตลอดจนกำรให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ที่จะ
ทำให้ บริ ษัท สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ได้ อย่ำงประหยัดและสมเหตุสมผล
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
3. ข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบกับ
กำรแต่งตังนำยสมยศ
้
ฤดีสขุ สกุล เป็ นผู้จดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ทักษะทำงอำชีพ และประสบกำรณ์
ที่เหมำะสมในกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยใน
ในวันที่ประชุมครัง้ เดียวกันนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำอนุมตั ิ กฎบัตร ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน โดยให้ มีผล
บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนำคม 2556 เป็ นต้ นไป โดยมีสำระสำคัญ เพื่อกำหนดคำนิยำม วัตถุประสงค์ ขอบเขตกำรปฏิบตั ิงำน ควำม
เป็ นอิสระ สิทธิ ควำมรับผิดชอบจรรยำบรรณของผู้ตรวจสอบภำยใน ควำมรับผิดชอบ คุณ สมบัติและกำรแต่งตัง้ ผู้จัดกำรฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยใน ควำมสัมพันธ์กบั คณะกรรมกำรตรวจสอบ ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยบริ หำร ควำมสัมพันธ์กบั
ผู้สอบบัญชีและองค์กรกำกับดูแลอื่น ภำระหน้ ำที่ กำรวำงแผนกำรตรวจสอบและกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบ รวมถึงกำรรำยงำนของ
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ทังนี
้ ้ในหัวข้ อควำมสัมพันธ์ กับคณะกรรมกำรตรวจสอบกับฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ระบุว่ำ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับผิดชอบในกำรให้ ควำมเห็นเกี่ ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรแต่งตัง้ โยกย้ ำย กำหนดค่ำตอบแทนและ
พิจำรณำควำมดีควำมชอบประจำปี ของผู้จัดกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน โดยอำจได้ รับข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำรเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำร่วมกับฝ่ ำยบริ หำร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. นโยบายภาพรวม
บริ ษัทมีนโยบำยจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมสิง่ แวดล้ อม
และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย(Stakeholders) โดยมีสำระสำคัญครอบคลุมหลักกำร 8 ข้ อ ซึง่ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจัดทำขึ ้น คือ
(1) กำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมเป็ นธรรม บริ ษัทมีนโยบำยอันยัง่ ยืนคือ กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระบียบข้ อบังคับทัง้
มวลที่ใช้ กบั ธุรกิจกำรค้ ำต่ำงๆ อย่ำงถูกต้ องและเหมำะสม โดยทำกำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพสูงซึง่ ตรงกับหรื อเหนือกว่ำ
ควำมต้ องกำรของลูก ค้ ำภำยใต้ สภำพกำรณ์ ที่ สมเหตุสมผล ซึ่งพร้ อมที่ จะให้ บ ริ ก ำรที่ เชื่ อ ถื อ ได้ ภำยใต้ ม ำตรฐำนของกำร
ปฏิบตั ิงำนที่มีประสิทธิภำพและกริ ยำที่สภุ ำพอ่อนโยน
(2) กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทมีนโยบำยคือ พนักงำนพึงงดเว้ นกำรให้ ของขวัญ กำรเลี ้ยงรับรอง เงิน สิ่งของ
หรื อผลประโยชน์ อื่นใดอย่ำงไม่ถูกต้ องเหมำะสมหรื อเกินกว่ำปกติวิสยั แก่บุคคลที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อกำรติดต่อธุรกิจให้ กับบริ ษัท
พนักงำนจะต้ องไม่รับหรื อให้ สินบนใดๆ ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมรวมทังผลประโยชน์
้
ต่ำงๆ ทำงกำรเงินและทำงธุรกิจอันมิชอบ
จะต้ องไม่รับหรื อเสนอของกำนัลใดๆ ไม่ว่ำจะเป็ นสิ่งของ หรื อเงินที่จดั อยู่ในข่ำยกำรรับสินบน กำรให้ ก้ ยู ืม กำรเลี ้ยงรับรอง และ
กำรให้ บริ กำรต่ำง ๆ ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม กำรเสนอสินบนใดๆ จะต้ องได้ รับกำรปฏิเสธและให้ รำยงำนต่อฝ่ ำยบริ หำร และ
จะต้ องไม่เรี ยกร้ องสินบน หรื อผลประโยชน์สว่ นตัวจำกคู่ค้ำ โดยบริ ษัทและพนักงำนทุกท่ำนจะต้ องรักษำควำมยุติธรรมในกำร
เปรี ยบเทียบ และประเมินรำคำ คุณภำพ ประสิทธิ ภำพ ควำมน่ำเชื่อถือ ตลอดจนกำรบริ กำรในกำรคัดเลือกผู้ขำยสิน ค้ ำและ
ผู้ให้ บริ กำร โดยไม่ให้ สนิ บนของขวัญและกำรเลี ้ยงรับรองต่ำงๆ เป็ นปั จจัยที่ทำให้ เกิดกำรเบี่ยงเบนกำรตัดสินใจ และพนักงำนจะ
ไม่ใช้ ตำแหน่งหน้ ำที่เพื่อหำผลประโยชน์สว่ นตัว หรื อญำติพี่น้อง บุคคลในครอบครัวของพนักงำนอย่ำงเด็ดขำด รวมทังในโอกำส
้
ตำมประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมกำรให้ ของขวัญ หำกพนักงำนได้ รับของขวัญที่มีมูลค่ำเกินปกติวิสยั จำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องใน
กำรติดต่อธุรกิจกับบริ ษัท ให้ พนักงำนผู้นนรำยงำนเรื
ั้
่ องดังกล่ำวต่อผู้บงั คับบัญชำตำมลำดับชัน้
เนื่องจำกปั จจุบนั กำรทำธุรกิจโดยยึดหลักธรรมำภิบำลนันเป็
้ นสิง่ สำคัญ ในปี 2560 บริ ษัทจึงได้ ประกำศเจตนำรมย์เป็ นแนว
ร่วมปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2560 ภำยหลังจำกนี ้
บริ ษัทจะดำเนินกำรปฏิบตั ิในกำรต่อต้ ำนทุจริ ตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ สำมำรถผ่ำนกระบวนกำรรับรองได้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ประธำน
กรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิได้ ลงนำมรับทรำบ นอกจำกนี ้บริ ษัทยังคงยึดถือปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ที่เคยทำมำโดยตลอด โดยใช้ วิธีกำรเปิ ดช่องทำงกำรแจ้ งเบำะแสทุจริ ตทำงหน้ ำเว็ปไซต์บริ ษัท รวมทังด
้ ำเนินกำรส่งหนังสือแจ้ ง
ขอควำมร่ วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น ไปยังผู้จำหน่ำยวัตถุดิบและสินค้ ำของบริ ษัท
เพื่อให้ ลงนำมรับทรำบในหนังสือดังกล่ำว และส่งกลับคืนมำยังบริ ษัทเก็บไว้ เป็ นหลักฐำนอย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำอย่ำงน้ อยปี ละ
1 ครัง้
(3) กำรเคำรพสิทธิ มนุษยชน บริ ษัทเคำรพในสิทธิ มนุษยชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภำษำท้ องถิ่นของ
ภูมิภำคและประเทศที่เกี่ยวข้ องกับกำรติดต่อธุรกิจของบริ ษัท เพื่อดำเนินธุรกิจให้ มีควำมสอดคล้ องกับสภำพสังคมของภูมิภำค
และประเทศเหล่ำนัน้ โดยส่งเสริ มให้ เกิดควำมเคำรพร่วมกัน ระหว่ำงพนักงำนและควำมสัมพันธ์ อนั ดีในกำรทำงำนร่ วมกันโดย
ปรำศจำกกำรคุกคำม หรื อกำรล่วงละเมิดซึง่ กระทำโดยหรื อกระทำต่อพนักงำน ผู้รับจ้ ำง ผู้ขำยสินค้ ำและบริ กำร หรื อลูกค้ ำ และ
ไม่ประสงค์ให้ พนักงำนทุกคนและทุกระดับชันกระท
้
ำกำรใดๆ อันเป็ นกำรคุกคำมหรื อล่วงละเมิดทำงวำจำและทำงเพศต่อผู้หนึ่ ง
ผู้ใดทังในสถำนที
้
่ปฏิบตั ิงำนหรื อสถำนที่อื่น หรื อในระหว่ำงปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ กบั บริ ษัท นอกจำกนันบริ
้ ษัทวำงตัวเป็ นกลำงทำงกำร
เมือง โดยไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรฝั กใฝ่ พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง ซึ่งพนักงำนย่อมมีเสรี ภำพในกำรใช้ สิทธิ ทำง
กำรเมืองได้ อย่ำงเต็มที่ในฐำนะพลเมืองของประเทศแต่ต้องมิใช่กระทำในฐำนะตัวแทนของบริ ษัท
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(4) กำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงำนและผู้เกี่ยวข้ องโดยกำรไม่เลือกปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ น
ธรรม ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงในด้ ำนเชื ้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ พื ้นฐำนกำรศึกษำ สถำนะ
ของบุคคล สภำพร่ ำงกำยหรื อสุขภำพ นอกจำกนี ้บริ ษัทได้ กำหนดให้ มีบริ กำรทำงกำรแพทย์ตำมที่จำเป็ นเพื่อรักษำโรคหรื อกำร
บำดเจ็บอันเนื่องจำกกำรทำงำนตลอดจนกำรรักษำพยำบำลให้ แก่พนักงำนเมื่อมีเหตุกำรณ์ฉกุ เฉิน และจัดบริ กำรตรวจสุขภำพ
เป็ นประจำทุกปี ให้ แก่พนักงำนทุกคน รวมทังบริ
้ ษัทคำนึงถึงกำรให้ พนักงำนทุกคนทำงำนด้ วยควำมปลอดภัย ปรำศจำกอุบตั ิเหตุ
กำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน โดยจะพยำยำมร่ วมมือกับพนักงำนทุกระดับชัน้ ในกำรสร้ ำงมำตรกำรป้องกัน
อุบตั ิเหตุ กำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่ วยอันเกิดจำกกำรทำงำน
(5) ควำมรับ ผิ ดชอบต่อ ผู้บ ริ โภค บริ ษั ทจะให้ ข้อมูลที่ ถูก ต้ อ งและเพี ยงพอในเรื่ องที่เกี่ ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ ตลอดจนกำร
ให้ บริ กำรของบริ ษัท โดยกำรให้ ควำมจริ งในกำรโฆษณำและกำรให้ ขำ่ วสำรทุกชนิดตำมควำมเป็ นจริ ง
(6) กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทจะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม โดยประสงค์ให้ พนักงำนทุกคนตระหนักถึงกำรใช้ ทรัพยำกรและพลังงำนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ
รวมทังพยำยำมลดมลภำวะและผลกระทบต่
้
ำงๆ อันอำจจะเกิดต่อสิง่ แวดล้ อม
(7) กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรื อสังคม บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรสือ่ สำรกับชุมชนในท้ องถิ่นและให้ ควำมร่วมมือ
ที่ดีในกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรรักษำสิง่ แวดล้ อมในชุมชน
(8) กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมและผู้มีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทมีกำรพัฒนำ
นวัตกรรมอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำรลดใช้ พลังงำนหรื อวัตถุดิบในกำรผลิต มุ่งผลิตสินค้ ำที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
รวมถึงกำรทบทวนกระบวนกำรทำงำนให้ มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ ้น มุ่งสร้ ำงประโยชน์สงู สุดในสิ่งต่ำงๆที่ได้ จำกกระบวนกำรผลิต
และลดทิ ้งของเสียสูส่ งิ่ แวดล้ อม ซึง่ บริ ษัทได้ วำ่ จ้ ำงให้ บริ ษั ทผู้ให้ บริ กำรบำบัดและกำจัดของเสียจำกอุตสำหกรรมเป็ นผู้ดำเนินกำร
2. การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัทมีกำรดำเนินงำนธุรกิจให้ เป็ นไปตำมนโยบำยสิ่งแวดล้ อม และให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนและกฎหมำยด้ ำนสิง่ แวดล้ อม
ที่เกี่ยวข้ อง มีกำรพัฒนำและปรับปรุ งระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมในทุกกิจกรรมของบริ ษัท เพื่อลดมลภำวะและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม รวมทัง้ รณรงค์ สร้ ำงจิ ตสำนึกและฝึ ก อบรมพนักงำนในด้ ำนสิ่งแวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ ระบบกำรจัด กำร
สิ่งแวดล้ อมดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในด้ ำนมลภำวะจำกเครื่ องจักร มลภำวะทำง
เสียง คุณภำพน ้ำทิ ้ง กำรใช้ สำรเคมี กำรอนุรักษ์ พลังงำนไฟฟ้ำ กำรจัดกำรขยะประเภทต่ำงๆ กำรนำสิ่งของมำใช้ ซ ้ำ หรื อกำร
นำกลับมำใช้ ใหม่
ในปี 2560 บริ ษัทได้ วำ่ จ้ ำงบริ ษัทภำยนอก เข้ ำมำดำเนินกำรตรวจวัดและทดสอบคุณภำพสิง่ แวดล้ อมเกี่ยวกับคุณภำพของ
อำกำศ (ฝุ่ น), ระดับเสียง, ระดับควำมเข้ มแสง และระดับควำมร้ อน ในพื ้นที่ทำงำนของบริ ษัท ซึง่ ผลจำกกำรตรวจวัดอยูใ่ นเกณฑ์
มำตรฐำน เป็ นไปตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่ อ งควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำนเกี่ ย วกับ ภำวะแวดล้ อ มและตำม
กฎกระทรวงแรงงำน เรื่ อง กำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อม
ในกำรทำงำนเกี่ยวกับควำมร้ อน แสงสว่ำงและเสียง
3. การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
- ไม่มี –
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4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (After process)
ในปี 2561 บริ ษั ท ได้ ด ำเนิ น กำรจัด ท ำกิ จ กรรมเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ สัง คมและสิ่ งแวดล้ อ ม โดยมี วัต ถุป ระสงค์ คื อ สร้ ำง
ควำมสัมพันธ์ อนั ดีระหว่ำงพนักงำน โดยกำรร่วมทำกิจกรรมจิตอำสำ, ปลูกจิตสำนึก ที่ดีให้ กบั พนักงำนด้ วยกำรบริ จำคสิ่งของที่
จำเป็ นแก่ผ้ ยู ำกจนในสังคม ตลอดจนจัดกิจกรรมสัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนให้ กบั พนักงำน ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
4.1. โครงการ "ปั นนา้ ใจ สู่น้องๆ ที่อยู่ในชนบท" ณ โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน (อาทรอุทิศ)
กองกากับการตารวจตะเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก วันเสาร์ ท่ ี 10 กุมภาพันธ์ 2561
ด้ วยทำงบริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ได้ ตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำในยุคปั จจุบนั ของเด็กและ
เยำวชนไทย ที่อยูใ่ นพื ้นที่ชนบทที่จะเท่ำทันโลกในยุค Digital ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ บริ จำคเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นจำนวน 5 ชุด ให้ แก่
โรงเรี ยนตำรวจตระเวนชำยแดน(อำทรอุทิศ)

4.2. เข้ าเยี่ยม และมอบสิ่งของ ของใช้ ท่ จี าเป็ นในการดาเนินชีวติ ให้ ผ้ ปู ่ วยไร้ ญาติ
ณ.ศูนย์ ผ้ ปู ่ วยบ้ านลุงสนิท เลขที่ 117 หมู่ท่ ี 5 ตาบลคุ้งกระถิน อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.
วันพฤหัสบดีท่ ี 3 พฤษภาคม 2561
ด้ วยทำงบริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ได้ ตระหนักถึงผู้ป่วยที่ไร้ ญำติเป็ นส่วนนึงของสังคมที่ควรได้ รับกำรดูแล
ดังนัน้ บริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) จึงได้ ทำกำรเข้ ำเยี่ยมและบริ จำคข้ ำวของเครื่ องใช้ ที่จำเป็ นเพื่อส่งต่อควำม
ปรำถนำดีให้ เป็ นกำลังใจแก่ผ้ ปู ่ วยไร้ ญำติในกำรต่อสู้กบั โรคภัยต่อไป
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4.3. เลีย้ งอาหารกลางวันและนาอุปกรณ์ การเรียนมอบให้ แก่ นักเรียนโรงเรียนสุขลักษณะ
ณ โรงเรียนสุขลักษณะ ตาบลหลักหก อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ ท่ ี 1 กรกฎาคม 2561
ด้ วยทำงบริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ได้ ตระหนักถึงควำมขำดแคลนอุปกรณ์ กำรเรี ยนและสิ่งของเครื่ องใช้ ที่จำเป็ น
ภำยในโรงเรี ยน ซึง่ เป็ นสถำนที่ให้ กำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชนไทยซึง่ จะเป็ นกำลังสำคัญของชำติในอนำคต ดังนันทำงบริ
้
ษัทจึงได้
ทำกำรจัดเลี ้ยงอำหำรและมอบสิง่ ของ ตลอดไปจนถึงอุปกรณ์กำรศึกษำที่จำเป็ น

4.4.โครงการสร้ างอาคารเรียน จาก Eco-brick
ณ Bamboo School อ.ไทรโยค จ.กาญนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ ท่ ี 28 ตุลาคม 2561
ด้ วยทำงบริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ได้ ตระหนักถึงปั ญหำด้ ำนสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพำะเรื่ องของขยะที่ย่อย
สลำยได้ ยำก ซึ่งเป็ นปั ญหำที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั จึงได้ ร่วมมือกับ BamBoo School Family โรงเรี ยนสำหรับกลุม่ เด็กผู้ขำดโอกำส
ทำงกำรศึกษำ จัดตังโดย
้ แคทเธอรี น รู ธ ไรลี่ ไบรอัน ที่จงั หวัดกำญจนบุรี ในกำรสร้ ำงห้ องสมุด และห้ องเรี ยน โดยใช้ Ecobricks
มำเป็ นโครงสร้ ำงของอำคำร ซึง่ Ecobricks นันคื
้ อกำรนำเศษขยะชิ ้นเล็ก ๆ ที่ ไม่สำมำรถรี ไซเคิ ลได้ เช่น ถุงขนม เชือก มำอัดแน่น
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ในขวดพลำสติก โดยชิ ้นส่วนจะต้ องไม่เปี ยก ไม่เน่ำ แล้ วก็เอำขวดพวกนี ้ ไปก่อเป็ นโครงสร้ ำงของกำแพงแทนอิฐ ก่อนจะฉำบปูนทับ
ลงไป โดยในครัง้ นี ้ตังเป้
้ ำไว้ ที่ 1,500 ขวด
ดังนัน้ บริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ร่ วมกับ แบมบูสคูล จัดโครงกำร “ สร้ ำงอำคำรเรี ยน จำก Eco- bricks ”
ณ แบมบูสคูล (Bamboo School) 234 ซ.แมมแคท หมู่บ้ำนบ้ องตี ้ล่ำง ต.บ้ องตี ้ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี เมื่อวันอำทิตย์ ที่ 28
ตุลำคม 2561

4.5. กิจกรรมเพื่อสังคม ปรับปรุ ง ห้ องคอมพิวเตอร์ ,ห้ องเรียนและสนามเด็กเล่ นณ โรงเรียนวัดคลองบ้ านโพธิ์
ต.สนามจันทร์ อ.บ้ านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา วันอาทิตย์ ท่ ี 25 พฤศจิกายน 2561
ด้ วยทำงบริ ษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด (มหำชน) ได้ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ต่อชุมชนในละแวกใกล้ เคียง
ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จดั เตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อนำไปปรับปรุง ห้ องคอมพิวเตอร์ ,ห้ องเรี ยนและสนำมเด็กเล่น
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รายการระหว่างกัน
1) รำยกำรระหว่ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อบริ ษัท
บริ ษัทร่ วม
L.S. Pack Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ
ผลิตหลอดลำมิเนต

บริ ษัท กิมไป๊ บอทเทิล จำกัด

สัดส่วนกำรถือหุ้น

ถือหุ้นและ/หรื อ

25%

กรรมกำรร่ วมกัน

(จัดตังขึ
้ ้นในประเทศสำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำม)
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท เหรี ยญทอง ลำมิทวิ บ์ จำกัด
บริ ษัท ไทยอ๊ อฟเซท จำกัด
บริ ษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ ้ง จำกัด
บริ ษัท กิมไป๊ จำกัด
บริ ษัท กิมไป๊ โค้ ตติ ้ง จำกัด
บริ ษัท สยำมหมึกพิมพ์และเคมีภณ
ั ฑ์ จำกัด
บริ ษัท คิมแพ็ค จำกัด
บริ ษัท แอลเอ พลำสแพค จำกัด
ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด เหรี ยญทองกำรพิมพ์
บริ ษัท เหรี ยญทองกำรพิมพ์ (กิมไป๊ ) จำกัด
บริ ษัท กิมไป๊ พร๊ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด
บริ ษัท อินจีนีซีสเต็มส์ จำกัด

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ผลิตหลอดลำมิเนต
รับจ้ ำงพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
รับจ้ ำงพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ขำยปลีกเม็ดพลำสติก
ผลิตฟิ ล์มป้องกันรอยขีดข่วน
ผลิตหมึกพิมพ์
ผลิตหลอดลำมิเนต
ผลิตฟิ ล์มยืด
รับจ้ ำงพิมพ์สิ่งพิมพ์
รับจ้ ำงพิมพ์สิ่งพิมพ์
ให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์
ผลิตและพัฒนำระบบ
ซอร์ ฟแวร์ และฮำร์ ดแวร์
ผลิตและจำหน่ำยขวดทุก
ชนิด

กรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรร่ วมกัน

-

กรรมกำรร่ วมกัน

-

2) บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยเป็ นกรรมกำรบริ ษัทและ / หรื อผู้ถือหุ้นและ / หรื อผู้บริ หำรสำคัญ มีดงั นี ้
- นำยสุธี ลิ่มอติบลู ย์
- นำยชวลิต ลิ่มอติบลู ย์
- ร.ต.อ.สุเมธ ลิ่มอติบลู ย์
- นำยบุญชู ลิ่มอติบลู ย์
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ล้ ำนบำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัท
2561
2560
รำยกำรที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงปี
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน :
รำยได้ จำกกำรขำย
ค่ำเช่ำรับ
รำยได้ อื่น
ซื ้อสินค้ ำ
ค่ำเช่ำจ่ำย
ค่ำใช้ จ่ำยอื่น
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน :
ค่ำเช่ำจ่ำย

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

213.86

250.21

2.04
0.03
488.30

1.32
0.16
577.48

13.52
6.76

9.51
8.31

ไม่แตกต่ำงจำกรำยกำรที่กระทำ
กับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
รำคำตำมสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ไม่แตกต่ำงจำกรำยกำรที่กระทำ
กับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
รำคำตำมสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน

-

1.76

รำคำตำมสัญญำ

3) ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน
จำกรำยชื่อและลักษณะธุรกิจของกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทข้ ำงต้ นนัน้ เห็นได้ ชดั ว่ำ กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันหลำย
บริ ษัท มีลกั ษณะธุรกิจที่สมั พันธ์ กนั กับธุรกิจของบริ ษัท โดยสำมำรถสนับสนุนกันได้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีรำยกำรค้ ำเป็ นธุรกิจ
ปกติและมีเงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไปกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำไม่แตกต่ำงจำก
รำยกำรที่กระทำกับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
4) มำตรกำรหรื อขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2551 มีมติอนุมตั ิในหลักกำรให้ ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมตั ิกำรทำ
ธุรกรรมระหว่ำงกัน หำกธุรกรรมเหล่ำนันมี
้ ข้อตกลงทำงกำรค้ ำในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนพึงกระทำกับคูส่ ญ
ั ญำทัว่ ไปใน
สถำนกำรณ์ เดียวกัน ด้ วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ ำที่ปรำศจำกอิทธิ พลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ให้ บริ ษัทจัดทำรำยกำรสรุปกำรทำธุรกรรมที่เกิดขึ ้นจริ งในรอบปี ที่ผำ่ นมำ เพื่อรำยงำนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรที่พึงจัดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกของปี ถดั ไปหรื อตำมควำมประสงค์ของคณะกรรมกำรและให้ กำรดำเนินงำน
เป็ นไปตำมขันตอนกำรควบคุ
้
มภำยในของบริ ษัท ในกรณีของรำยกำรอื่นๆ เช่น รำยกำรค้ ำที่เป็ นธุรกิจที่ไม่มีรำคำตลำด
อ้ ำงอิงรำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร รวมถึงรำยกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน บริ ษัทได้ มีกำรกำหนด
ขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิให้ สอดคล้ องเป็ นไปตำมแนวทำงในเรื่ องของกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2546
5) นโยบำยหรื อแนวโน้ มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
บริ ษัทมีนโยบำยมุ่งเน้ นเพื่อให้ เกิดควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินธุรกิจ ดัง นันกำรท
้
ำรำยกำรระหว่ำงกันจึงมุ่งให้ มีเพียง
รำยกำรค้ ำที่เป็ นธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป โดยพยำยำมให้ เกิดรำยกำรระหว่ำงกันด้ ำนอื่นเท่ำที่จำเป็ นเท่ำนัน้
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ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
1. งบการเงิน : สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้สอบบัญชี
สานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ไม่ มีเงื่อนไข
ไม่ มีเงื่อนไข ไม่ มีเงื่อนไข

ซึ่งพอสรุปรำยชื่อผู้สอบบัญชีของสำนักงำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ที่ลงนำมในรำยงำนกำรสอบบั ญชีในงบกำรเงินของบริ ษัทที่
ผ่ำนมำ ดังนี ้
ลำดับ

ปี

บริ ษัทผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ลงนำมในงบ
กำรเงิน บริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด
(มหำชน)

ทะเบียน
เลขที่

ระยะเวลำที่ลง
นำมติดต่อกันใน
งบกำรเงิน(ปี )
4

1

2549 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

2

2550 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

3

2551 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

4

2552 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

5

2553 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำยสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

6

2554 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำยสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

7

2555 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำยสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

8

2556 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำยสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

9

2557 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

1

10

2558 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ เกษรี ณรงค์เดช

76

2

11

2559 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ เกษรี ณรงค์เดช

76

12

2560 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

13

2561 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

4

2

งบการเงินของบริ ษัทในปี 2549 ถึง 2561 ได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจำกสำนักงำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ที่ได้ รับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งนำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที่ 4563 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2561 ได้ แสดงควำมเห็นไว้ อย่ำงไม่มีเงื่อนไข
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ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในช่ วงปี 2559 – 2561
1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์
หน่ วย : บาท
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว – พันธบัตร
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน – สุทธิ
- กิจกำรอื่น – สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ พนักงำน
สินค้ ำคงเหลือ – สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนซึง่ บันทึกโดยวิธีสว่ นได้ เสีย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอตัดบัญชี
ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำ
เงินมัดจำเพื่อซื ้อเครื่ องจักร
เงินมัดจำอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2561

2560

2559

107,066,923
149,837,099
86,366,077
350,798,675
1,005,793
117,109,405
24,748,165
836,932,137

44,740,569
205,463,160
96,754,109
316,469,153
711,965
88,591,124
26,650,429
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

67,438,020
492,809,038
2,950,395
9,394,630
13,070,151
2,662,920
1,270,026
589,595,180
1,426,527,317

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
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หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หน่ วย : บาท
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
- กิจกำรอื่น
ภำษี เงินได้ ค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย
เจ้ ำหนี ้ค่ำซื ้อสินทรัพย์
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน – หุ้นสำมัญ 6,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
จำหน่ำยและชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สำรองตำมกฎหมำย
*
ยังไม่ได้ จดั สรร
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2561

2560

2559

32,876,630
52,347,497
113,039
51,656,730
20,264,971
2,141,548
159,400,415

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

22,798,752
22,798,752
182,199,167

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

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

60,000,000
52,000,000

60,000,000
52,000,000

60,000,000
52,000,000

6,000,000
1,151,997,211
(25,669,061)
1,244,328,150
1,426,527,317

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
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1.2. งบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : บาท
รำยได้
รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้ อื่น
- กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
- รำยได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ำใช้ จ่ำย
ต้ นทุนขำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
กาไรก่ อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี ้ยจ่ำย
ภำษี เงินได้
กาไรสุทธิ

2561

2560

2559

1,654,426,625

1,576,967,187

1,487,939,656

1,277,232
18,945,860
1,674,649,717

991,609
13,584,164
1,591,542,960

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

1,427,509,962
143,273,872
1,570,783,834
1,954,930
105,820,813

1,333,984,154
129,174,307
1,463,158,461
2,854,800
131,239,299

10,985,997
94,834,816

12,957,592
118,281,707

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

69 | P a g e รายงานประจาปี 2561 บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จากัด (มหาชน)
1.3. งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสุทธิ

2561

2560

2559

94,834,816

118,281,707

109,373,379

(116,072)

(1,422,115)

(1,312,053)

98,434,578
146,473
(1,987,272)
8,652,677
12,889,589
(1,903,592)
(694,351)
(1,262,837)
(814,602)
(81,444)
(1,954,930)
(1,110,247,000)
1,167,950,500
10,388,032
(34,495,935)
3,718,651
(293,828)
(26,531,009)
(1,819,701)
(28,799,301)
777,169
(3,611,808)
(92,360)
(260,180)
(16,388,398)
166,437,865

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)
(4,023,487)
278,189
(2,769,413)
(1,870,785)
24,867,620
1,947,816
5,210,156
91,840
(204,200)
(15,723,442)
132,957,660

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)
1,154,112
(419,740)
(2,979,331)
(738,460)
(44,699,173)
2,769,423
(3,478,542)
26,977
(7,676,875)
86,800,296

ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่ำย)
ดอกเบี ้ยรับ
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
หนี ้สูญ
หนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร)
ปรับปรุ งกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำล้ ำสมัยเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ
ค่ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ งวดปัจจุบนั
ค่ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ขำดทุน (กำไร) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
ขำดทุน (กำไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์เพื่อค้ ำ
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อค้ ำ
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งขำดทุน (กำไร) จำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินสดจ่ำยในกำรซื ้อหลักทรัพย์เพื่อค้ ำ
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อค้ ำ
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ลดลง (เพิ่มขึ ้น)
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรอื่น ลดลง (เพิ่มขึ ้น)
ลูกหนี ้อื่น ลดลง (เพิ่มขึ ้น)
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ พนักงำน ลดลง (เพิ่มขึ ้น)
สินค้ ำคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ ้น)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ ้น)
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรอื่น เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ ำหนี ้อื่น – ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
จ่ำยค่ำภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
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2561

2560

2559

119,386

1,477,714

1,644,701

-

-

25,122,972

(67,003,633)

(178,546,888)

(63,676,076)

884,327

1,187,676

555,671

(308,697)

(313,325)

(142,236)

(2,662,920)

(3,594,220)

(19,045,725)

514,834

514,835

514,834

(674,808)

449,226

(353,649)

(69,131,511)

(178,824,982)

(55,379,508)

เงินปันผลจ่ำย

(34,980,000)

(30,900,000)

(27,900,000)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

(34,980,000)

(30,900,000)

(27,900,000)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง) สุทธิ

62,326,354

(76,767,322)

3,520,788

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้ นปี

44,740,569

121,652,065

118,131,277

-

(144,174)

-

107,066,923

44,740,569

121,652,065

914,357

9,274,592

-

3,594,220

19,045,725

6,568,578

20,979,262

41,955,306

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ำยจำกกำรซื ้อเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดจ่ำยในกำรซื ้อที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยในกำรซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำเพื่อซื ้อเครื่ องจักร ลดลง (เพิ่มขึ ้น)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – สิทธิกำรเช่ำรอตัดบัญชี ลดลง (เพิ่มขึ ้น)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำอื่น ลดลง (เพิ่มขึ ้น)
เงินสดสุทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือสิ ้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ ้นปี
กิจกรรมที่ไม่ กระทบเงินสด
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ลดลง (เพิ่มขึ ้น) เนื่องจำก
กำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็ นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เจ้ ำหนี ้ค่ำซื ้อสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นจำกกำรซื ้อที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
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ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน
2561
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
เท่ำ
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว
เท่ำ
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ
เท่ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่
วัน
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ
เท่ำ
ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลีย่
วัน
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้
เท่ำ
ระยะเวลำชำระหนี ้
วัน
Cash Cycle
วัน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขันต้
้ น
(%)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
(%)
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
(%)
อัตรำกำไรสุทธิ
(%)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
(%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
(%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
(%)
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
เท่ำ
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ำ
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน(หลักเงินสด)
เท่ำ
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
(%)
ข้ อมูลต่ อหุ้น (Per Share)
มูลค่ำที่ตรำไว้
บำท
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น
บำท
กำไรสุทธิตอ่ หุ้น
บำท

2560

2559

5.25
4.36
3.89
92.52
13.88
25.94
14.39
25.03
93.43

3.63
3.10
3.88
92.87
14.95
24.07
13.36
26.94
90.00

5.30
4.52
3.86
93.37
14.89
24.17
11.81
30.48
87.07

13.72
6.40
175.50
5.66
7.62

15.41
8.32
112.41
7.42
10.00

14.77
8.03
79.36
7.23
9.90

6.65
19.24
1.18

8.36
21.92
1.13

8.67
28.11
1.20

0.15
0.72
30.17

0.20
0.44
30.30

0.14
0.38
30.15

10.00
207.39
15.81

10.00
197.21
19.71

10.00
184.19
18.23
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อัตราการเติบโต (Growth Rate)
ขำย
ต้ นทุนขำย
ค่ำใช้ จ่ำยดำเนินงำน
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม

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

2561

2560

2559

4.91
7.01
10.92
(19.82)
0.83
(21.30)

5.98
5.19
3.13
8.14
12.15
48.11

4.11
2.39
16.14
13.55
1.61
(28.23)

2. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
โครงสร้ ำงรำยได้ ของบริ ษัทประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรขำย ดังนี ้
ผลิตภัณฑ์ / บริการ
ฟิ ล์มพลำสติก
บริ กำรงำนพิมพ์ (รวมงำนพิมพ์ฉลำกกำว)
หลอดลำมิเนต
อื่นๆ
รวมมูลค่ำจำหน่ำย
อัตรำเพิ่ม (ลด) ของมูลค่ำจำหน่ำย

2561
ล้ านบาท %
1,040.15 63
442.89 27
84.17
5
87.22
5
1,654.43 100
4.91

2560
ล้ านบาท %
1,015.08 64
468.18 30
93.71
6
1,576.97 100
5.98

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

ยอดขาย
บริ ษัท มีรำยได้ จำกกำรขำยสำหรับปี 2561 เพิม่ ขึ ้นจำกปี 2560 จำนวน 77.46 ล้ ำนบำท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจำกส่วนงำนอื่นๆ
(จำหน่ำยเครื่ องสำอำง) โดยเริ่ มมีรำยได้ จำกกำรขำยในปี 2561 เป็ นปี แรกจำนวน 87.22 ล้ ำนบำท เนื่องจำกเป็ นกำรเริ่ มธุรกิจใหม่
ซึ่งเป็ นเพียงธุรกิจซื ้อมำขำยไป และส่วนงำนฟิ ล์มพลำสติก มีรำยได้ จำกกำรขำยเพิ่มขึ ้น 25.07 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.5
เนื่องจำกส่วนแบ่งตลำดเพิ่มขึ ้น ตำมลำดับ สำหรับส่วนงำนบริ กำรงำนพิมพ์ มีรำยได้ จำกกำรขำยลดลง 25.29 ล้ ำนบำท หรื อลดลง
ร้ อยละ 5.4 เนื่องจำกกำรแข่งขันรำคำประมูล และส่วนงำนหลอดลำมิเนท มีรำยได้ จำกกำรขำยลดลง 9.53 ล้ ำนบำท หรื อลดลง
ร้ อยละ 10.2 ซึง่ ส่วนใหญ่ลดลงจำกงำนรับจ้ ำงผลิต
ต้ นทุนขาย
ในปี 2561 มีอตั รำต้ นทุนขำยต่อยอดขำยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.7 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อน โดยอัตรำต้ นทุนขำยใน
ปี นี ้เท่ำกับร้ อยละ 86.3 และในปี ก่อนมีอตั รำต้ นทุนขำยเท่ำกับร้ อยละ 84.6 ส่วนใหญ่เกิดค่ำเสื่อมรำคำของเครื่ องจักรใหม่ ในส่วน
งำนบริ กำรงำนพิมพ์และส่วนงำนฟิ ล์มพลำสติกที่เพิ่งดำเนินกำรติดตังแล้
้ วเสร็ จในปี 2561 ช่วงเดือนเมษำยน และเดือนพฤษภำคม
ตำมลำดับ
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ค่ าใช้ จ่ายขายและบริหาร
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นประมำณ 14.11 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกเงินเดือนพนักงำนเพิ่มขึ ้น 6.57
ล้ ำนบำท ค่ำสวัสดิกำรพนักงำนเพิ่มขึ ้น 1.79 ล้ ำนบำท ค่ำวิจยั และพัฒนำเพิ่มขึ ้น 1.34 ล้ ำนบำท ตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น
1.07 ล้ ำนบำท และตังประมำณกำรผลประโยชน์
้
พนักงำนเพิ่มขึ ้น 1.00 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
จำกข้ อมูลที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น ทังด้
้ ำนรำยได้ จำกกำรขำย ต้ นทุนขำย และค่ำใช้ จ่ำยขำยและบริ หำร ทำให้ กำไรก่อนต้ นทุน
ทำงกำรเงินและภำษี เงินได้ ของปี 2561 และ ปี 2560 เท่ำกับ 105.82 ล้ ำนบำท และ 131.24 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อลดลงจำกปี
ก่อนเป็ นจำนวน 25.42 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 19.4 ซึง่ นอกจำกปั จจัยดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว บริ ษัทยังมีสว่ นแบ่งกำไร
จำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมทุนที่ประเทศเวียดนำมคิดเป็ นจำนวนเงิน 1.95 ล้ ำนบำท ในขณะที่ภำษี เงินได้ ในปี 2561 และปี 2560
เท่ำกับ 10.99 ล้ ำนบำท และ 12.96 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อลดลงจำกปี ก่อนเป็ นจำนวน 1.97 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 15.2
เนื่องมำจำกผลประกอบกำรลดลง จำกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นทำให้ บริ ษัท มีกำไรสุทธิในปี 2561 และปี 2560 เท่ำกับ 94.83 ล้ ำนบำท
และ 118.28 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมในปี 2561 และปี 2560 เท่ำกับ 1,426.53 ล้ ำนบำท และ 1,414.77 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 11.76
ล้ ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.83 จำกปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจำกสินค้ ำคงเหลือเพิ่มขึ ้น 28.52 ล้ ำนบำท โดยในปี 2561 มีจำนวน
117.11 ล้ ำนบำท และในปี 2560 จำนวน 88.59 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยเกิดจำกกำรสต๊ อกสินค้ ำตำมคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำของส่วนงำน
ฟิ ล์มพลำสติกกลุม่ ซื ้อมำขำยไปที่มีกำหนดส่งสินค้ ำในช่วงต้ นปี 2562
คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนี ้กำรค้ ำทังในส่
้ วนของกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันและบริ ษัทอื่น สำมำรถดูรำยละเอียดแยกตำมอำยุหนี ้และจำนวนค่ำเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ ้นปี ได้ จำกงบกำรเงินตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 5) และข้ อ 6) ตำมลำดับ บริ ษัทมีนโยบำยใน
กำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยพิจำรณำจำกฐำนะปั จจุบนั ของลูกหนี ้และประมำณขึ ้นจำกจำนวนที่คำดว่ำอำจเก็บหนี ้ไม่ได้
นอกจำกนี ้กำรกระจุกตัวของควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อที่เป็ นผลจำกลูกหนี ้กำรค้ ำ เกิดขึ ้นแบบจำกัดเนื่องจำกบริ ษัทมีลกู ค้ ำ
จำนวนมำกรำยที่มีกำรกระจำยครอบคลุมทังผู
้ ้ ผลิตและผู้จำหน่ำย และลูกค้ ำเหล่ำนันอยู
้ ใ่ นตลำดที่กระจำยอย่ำงหลำกหลำย ด้ วย
เหตุผลเหล่ำนี ้ ทำให้ ฝ่ำยบริ หำรเชื่อว่ำไม่มีกำรเพิ่มเติมควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวของลูกค้ ำ นอกจำกนันตำมหมำยเหตุ
้
ประกอบ
งบกำรเงิน ข้ อ 10) ได้ แสดงรำยละเอียดของสินทรัพย์ถำวรในกลุม่ ต่ำงๆ ที่มีรำคำตำมบัญชีเท่ำกับศูนย์แล้ วแต่ยงั คงใช้ งำนอยู่
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สภาพคล่ อง
1. กระแสเงินสดจำกตัวเลขงบกระแสเงินสดที่ได้ เปรี ยบเทียบในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง พบว่ำบริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรม
กำรดำเนินงำนเป็ นบวกอย่ำงสม่ำเสมอ บริ ษัทสำมำรถหมุนเวียนกระแสเงินสดจำกกำรดำเนิ นงำน โดยไม่มีกำรใช้ แหล่งเงินทุนจำก
ภำยนอกเลย ถึงแม้ ว่ำจะมีกำรลงทุนที่ใช้ เงินเป็ นจำนวนมำกอยูบ่ ้ ำง เช่น มีกำรลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนของกิจกำร
กลุ่ม ที่ดิ น อำคำร และอุป กรณ์ ในปี 2561 ปี 2560 และ ปี 2559 เป็ นจำนวน 67.00 ล้ ำนบำท จำนวน 178.55 ล้ ำนบำท และ
จำนวน 63.68 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
2. อัตรำส่วนสภำพคล่องที่สำคัญ อัตรำส่วนสภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี เป็ นไปในทิศทำงเดียวกับกระแสเงินสดบริ ษัทไม่มี
ปั ญหำในเรื่ องของสภำพคล่อง
3. รำยจ่ำยลงทุน โดยภำพรวมที่ผ่ำนมำ ในช่วงปี 2557 ถึง 2559 บริ ษัทมีกำรลงทุนที่ต้องใช้ เงินส่วนใหญ่เ ป็ นกำรลงทุน
เพิ่มเติมในส่วนของเครื่ องจักรและเครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุม่ บริ กำรงำนพิมพ์และผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลำสติก และใน
ปี 2560 มีกำรลงทุนเพิ่มในส่วนของเครื่ องจักรของส่วนงำนฟิ ล์มพลำสติกและส่วนงำนบริ กำรงำนพิมพ์ ซึ่งติดตังแล้
้ วเสร็ จในช่วง
ไตรมำส 2 ปี 2561 ทังนี
้ ้เนื่องจำกบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรเติบโตในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำว และมีแนวโน้ มที่จะลงทุนเพิ่ม
ในปี ต่อๆ ไป เพื่อรองรับกำลังกำรผลิตให้ สนองตอบควำมต้ องกำรของตลำดที่เพิ่มมำกขึ ้น และเพื่อให้ ก้ำวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่
เสมอ
แหล่ งที่มาของเงินทุน
เกี่ยวกับโครงสร้ ำงเงินลงทุน โปรดดูรำยละเอียดในงบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวม
ในปี 2561 ตลำดฟิ ล์มยังคงมีกำรแข่งขัน สูง แต่ทำงบริ ษัทฯ ยังสำมำรถได้ สว่ นแบ่งทำงกำรตลำดของฟิ ล์มกลุ่ ม CPP ใน
สินค้ ำอุปโภค-บริ โภคทัว่ ไป ในสัดส่วนค่อนข้ ำงสูง สำเหตุเนื่องจำกคุณภำพกำรผลิตฟิ ล์ม CPP ของบริ ษัทฯที่สำมำรถตอบโจทย์
และตอบสนองลูกค้ ำได้ เป็ นอย่ำงดี และในปี ที่ผ่ำนมำทำงบริ ษัทฯได้ มีกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตฟิ ล์ม CPP เพิ่มขึ ้นจำกเดิม 30%
เนื่องจำกได้ มีกำรนำเครื่ องจักรเดิมที่ผลิตฟิ ล์มยืดเปลี่ยนมำผลิตฟิ ล์ม CPP แทน ซึ่งทำให้ สำมำรถควบคุมต้ นทุนกำรผลิตได้ ดีขึ ้น
ทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถแข่งขันในด้ ำนรำคำได้ และทำงบริ ษัทฯยังคงมีกลุม่ ลูกค้ ำที่เชื่ อมัน่ ในคุณภำพและบริ กำรของบริ ษัทฯอยู่
จำนวนหนึ่งซึ่งยังคงมอบควำมไว้ วำงใจและเป็ นคู่ค้ ำกันตลอดมำทำให้ กลุม่ ฟิ ล์ม CPP มีภำพรวมที่ค่อนข้ ำงดี
ในส่วนของสินค้ ำ Specialtyกลุม่ CPP retort กลุม่ CLL Oil Pouch กลุม่ Easy Peel เป็ นกลุม่ ที่กำลังเติบโต ทำงบริ ษัทฯมี
ควำมต้ องกำรผลักดันยอดขำยจำกสินค้ ำเหล่ำนี ้ โดยเริ่ มต้ นจำกปี ที่แล้ วและต่อเนืองมำในปี นี ้ ซึ่ งได้ รับกำรตอบรับจำกลูกค้ ำเป็ น
อย่ำงดี เนื่องจำกกำรสินค้ ำสำมำรถตอบโจทย์ลกู ค้ ำ และในปี หน้ ำทำงบริ ษัทฯจะมีกำรเข้ ำร่ วมประมูลฟิ ล์มพิเศษกับบริ ษัทขนำด
ใหญ่ที่มำเปิ ดโรงงำนในประเทศไทย ซึ่งคำดหวังว่ำทำงบริ ษัทฯจะได้ เป็ นหนึ่งในผู้ขำยให้ กบั บริ ษัทขนำดใหญ่แห่งนี ้
ส่ว นในกลุม่ งำน เป่ ำฟิ ล์ม LLDPE เป็ น กลุม่ ที ่ท ำงบริ ษัท ฯ มีก ำรเร่ งเพิ่ม ยอดขำยในปี 61 และต่อ เนือ งปี 62 เนื่อ งจำกมี
เครื่ องจักรใหม่ทำให้ มีกำลังกำรผลิตเพิ่มขึ ้นจำกเดิมเป็ น 2 เท่ำ ทำให้ ทำงฝ่ ำยขำยต้ องวำงกลยุทธ์ ในกำรขำยให้ สอดคล้ องกับ
กำลังกำรผลิตที่มีอยู่ และในด้ ำนกำรสนับสนุนงำนขำยสินค้ ำ ทำงแผนกเทคนิควิจยั และพัฒนำได้ มีกำรเพิ่มเครื่ องมือเข้ ำมำช่วย
ในกำรวิเครำะห์งำนให้ กบั ทำงฝ่ ำยขำยกรณีที่เป็ นงำนโปรเจคหรื องำนที่มีปัญหำกลับมำจำกทำงลูกค้ ำ ซึ่งเป็ นจุ ดที่ทำให้ ได้ รับ
กำรตอบรับที่ดีจำกทำงลูกค้ ำและทำให้ ลกู ค้ ำเชื่อมัน่ ในกำรวิเครำห์ข้อมู ลให้ กบั ทำงลูกค้ ำ
สรุ ปแล้ วภำพรวมในปี 2561 ด้ ำนกำรขำยเป็ นไปในเชิงบวก ต่อเนื่องมำยังปี 2562 และทิศทำงที่บริ ษัทฯจะผลักดันเพิ่ม
ยอดขำยสินค้ ำกลุม่ พิเศษให้ เติบโตมำกขึ ้น จึงมี กำรลงทุนเครื่ องจักรใหม่เข้ ำมำพร้ อมกับเครื่ องมือในกำรวิเครำะห์ปัญหำเพื่อ
สนับสนุนกำรส่งเสริ มกำรขำย
สภำพกำรแข่งขันในตลำดฉลำกกำวมีควำมรุนแรงเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทังจำกคู
้
แ่ ข่งขันที่เป็ นบริ ษัทต่ำงชำติที่เข้ ำมำลงทุน
ในประเทศ และคู่แข่งในประเทศรำยเดิมและรำยใหม่ที่เข้ ำมำในตลำดเพิ่มมำกขึ ้น ซึ่งทำให้ สภำพกำรแข่งขันในด้ ำนรำคำรุ นแรง
สภำพรำคำในตลำดลดต่ำลง ในปี 2561 บริ ษัทฯมีทงกำรเพิ
ั้
่มขึ ้นและกำรสูญเสียลูกค้ ำในบำงกลุม่ สินค้ ำ โดยนโยบำยกำรแข่งขัน
ของบริ ษัทจะมุ่งเน้ นในกลุ่มลูกค้ ำที่ต้องกำรคุณภำพและมูลค่ำเพิ่มของสินค้ ำ และมีกำรพัฒนำด้ ำนกำรบริ กำรเพื่อให้ สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ รวดเร็ วมำกยิ่งขึ ้น
ในปี 2561 ภำวะกำรแข่งขันของกลุม่ ผลิตหลอดลำมิเนต เพื่อใช้ บรรจุยำสีฟัน เนื่องจำกเป็ นกำรผลิตที่ใช้ เทคโนโลยีและควำม
ชำนำญเฉพำะ ซึง่ กำรลงทุนในเครื่ องจักรค่อนข้ ำงสูง และไม่สำมำรถดัดแปลงไปใช้ ในอุตสำหกรรมชนิดอื่นได้ จึงทำให้ สนิ ค้ ำชนิดนี ้
มีคแู่ ข่งขันไม่มำกรำย บริ ษัทฯมีคแู่ ข่งขันหลักภำยในประเทศมีเพียงรำยเดียว แต่จะมีคแู่ ข่งจำกต่ำงประเทศ ในภูมิภำคอำเซียนเข้ ำ
มำ โดยลักษณะกำรดำเนินธุรกิจและกำรติดต่อซื ้อขำยยังคงเป็ นไปแบบเดิม ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก แต่ปัจจุบนั ทำงบริ ษัทฯ
ได้ ศึกษำควำมเป็ นไปได้ ที่จะหำวัสดุที่นำมำใช้ ทดแทนวัตถุดิบที่ต้องนำเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศ โดยได้ พฒ
ั นำทำงเทคโนโลยี ทำให้
บริ ษัทสำมำรถผลิตหลอดที่ใช้ Aluminum Foil ที่บำงลง ซึ่งสำมำรถลดต้ นทุนผลิตได้ อีกทัง้ ยังเป็ นผลดี ต่อลูกค้ ำที่สำมำรถลด
ต้ นทุนกำรผลิตได้ เช่นกัน

76 | P a g e รายงานประจาปี 2561 บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จากัด (มหาชน)
2. ความสามารถในการทากาไร
ผลกำรดำเนินงำนเปรี ยบเทียบ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ

รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้ อื่น
- กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
- อื่นๆ
รายได้ รวม
ค่ำใช้ จำ่ ยรวม
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
กาไรก่ อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี ้ยจ่ำย
ภำษี เงินได้
กาไรสุทธิ

2561
1,654,426,625

2560
1,576,967,187

หน่ วย : บาท
2559
1,487,939,656

1,277,232
18,945,860
1,674,649,717
1,570,783,834
1,954,930
105,820,813
10,985,997
94,834,816

991,609
13,584,164
1,591,542,960
1,463,158,461
2,854,800
131,239,299
12,957,592
118,281,707

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

ผลกำรดำเนินงำน ในปี 2561 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยเพิ่มขึ ้นจำกปี ที่ผ่ำนมำ จำนวน 77.46 ล้ ำนบำท โดยส่วน
ใหญ่เพิ่มขึ ้นจำกส่วนงำนอื่น (จำหน่ำยเครื่ องสำอำง) โดยเริ่ มมีรำยได้ ในปี 2561 เป็ นปี แรก จำนวน 87.22 ล้ ำนบำท ส่วนงำน
ฟิ ล์มพลำสติก มีรำยได้ จำกกำรขำยเพิ่มขึ ้น 25.07 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.5 ส่วนงำนบริ กำรงำนพิมพ์ มีรำยได้ จำก
กำรขำยลดลง 25.29 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 5.4 ส่วนงำนหลอดลำมิเนท มีรำยได้ จำกกำรขำยลดลง 9.53 ล้ ำน
บำท หรื อลดลงร้ อยละ 10.2 ตำมลำดับ
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไรเปรี ยบเทียบ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
2561
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขันต้
้ น
(%)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
(%)
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
(%)
อัตรำกำไรสุทธิ
(%)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
(%)

13.72
6.40
175.50
5.66
7.62

2560
15.41
8.32
112.41
7.42
10.00

2559
14.77
8.03
79.36
7.23
9.90

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไรในปี 2561 โดยภำพรวมบริ ษัทมีอตั รำส่วนตัวเลขไม่แตกต่ำงจำกปี ที่ผำ่ นมำ
ยังคงอยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ซึ่งแสดงถึงบริ ษัทมีกำรบริ หำรจัดกำรในกำรหำกำไรได้ ในระดับที่เหมำะสมสม่ำเสมอ และ
สำมำรถดำเนินกำรได้ อย่ำงต่อเนื่อง
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3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
3.1. ฐำนะทำงกำรเงินเปรียบเทียบ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
หน่ วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์ รวมทัง้ สิน้
หนี ้สินหมุนเวียนรวม
หนี ้สินไม่หมุนเวียนรวม
หนีส้ นิ รวมทัง้ สิน้
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวมทัง้ สิน้

2561
836,932,137
589,595,180
1,426,527,317
159,400,415
22,798,752
182,199,167
1,244,328,150
1,426,527,317

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

ฐำนะทำงกำรเงินในปี 2561 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจำกปี ที่ผำ่ นมำ ส่วนใหญ่เกิดจำกจำกกำรสต๊ อกสินค้ ำตำม
คำสัง่ ซื ้อสินค้ ำของส่วนงำนฟิ ล์มพลำสติกกลุ่มซื ้อมำขำยไปที่มีกำหนดส่งสินค้ ำในช่วงต้ นปี 2562 โดยในปี นี ้มีสินค้ ำคงเหลือ
เพิ่มขึ ้น 28.52 ล้ ำนบำท จำกปี ก่อนมีจำนวน 88.59 ล้ ำนบำท เป็ นจำนวน 117.11 ล้ ำนบำทในปี 2561 เนื่องจำกสำเหตุที่กล่ำว
ข้ ำงต้ น
ภำระผูกพันและหนีส้ ินที่อำจจะเกิ ดขึน้ ตำมที่มีกำรเปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 24 โดยส่วนใหญ่
บริ ษัทมีภำระผูกพันจำกกำรซื ้อสินค้ ำสำเร็ จรูปและวัตถุดิบ เนื่องจำก ณ สิ ้นปี 2561 เป็ นกำรจ่ำยชำระเพียงเงินมัดจำซึง่ เป็ นไป
ตำมเงื่อนไขที่ได้ ตกลงร่วมกันกับผู้ขำยโดยจะชำระส่วนที่เหลือเมื่อส่งสินค้ ำครบตำมจำนวน
3.2. อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรบริ หำรสินทรัพย์เปรี ยบเทียบ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
2561
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
(%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
(%)
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
เท่ำ

6.65
19.24
1.18

2560
8.36
21.92
1.13

2559
8.67
28.11
1.20

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรบริ หำรสินทรัพย์ในปี 2561 โดยภำพรวมบริ ษัทมีตวั เลขอัตรำส่วนไม่แตกต่ำงจำกปี ที่
ผ่ำนมำ ยังคงอยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ซึ่งแสดงถึงบริ ษัทมีกำรบริ หำรจัดกำรในกำรใช้ สินทรัพย์ เพื่ อให้ เกิดประสิทธิ ภำพในกำร
ดำเนินงำน ในระดับที่เหมำะสม สม่ำเสมอและดำเนินกำรได้ อย่ำงต่อเนื่อง
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4. ความเพียงพอของเงินทุน
- อัตรำส่วนแสดงสภำพคล่อง, ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ และนโยบำยทำงกำรเงินเปรี ยบเทียบ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
2561
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
เท่ำ
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว
เท่ำ
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ
เท่ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่
วัน
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ
เท่ำ
ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลีย่
วัน
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้
เท่ำ
ระยะเวลำชำระหนี ้
วัน
Cash Cycle
วัน
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ำ
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย
เท่ำ
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (หลักเงินสด) เท่ำ
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
(%)

2560

2559

5.25
4.36
3.89
92.52
13.88
25.94
14.39
25.03
93.43

3.63
3.10
3.88
92.87
14.95
24.07
13.36
26.94
90.00

5.30
4.52
3.86
93.37
14.89
24.17
11.81
30.48
87.07

0.15
N/A
0.72
*30.17

0.20
N/A
0.44
30.30

0.14
N/A
0.38
30.15

* ยังไม่ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต
1). รำคำเม็ดพลำสติก ซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักของธุรกิจ ในปี 2561 ที่ผำ่ นมำ ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบเม็ดพลำสติกกลุม่
PE และ PP ถือว่ำรำคำไม่ผนั ผวน แต่แนวโน้ มในปี 2562 บริ ษัทยังคงดำเนินกำรใช้ มำตรกำรป้องกันกำรขำดแคลนวัตถุดิบและ
ควบคุมต้ นทุนรำคำวัตถุดิบอย่ำงต่อเนื่องเหมือนปี 2561 คือมีแนวทำงในกำรสำรองไว้ ลว่ งหน้ ำอย่ำงสม่ำเสมอและมีกำร จัดหำ
วัตถุดิบของบริ ษัทรำยใหญ่ๆในประเทศสำรองไว้ ประกอบกับจำกกำรที่ทำงบริ ษัทตังเป้
้ ำไว้ ตงแต่
ั ้ ปี 2558 ในกำรที่จะพยำยำมลด
ต้ นทุนกำรผลิตลง โดยกำรหำแหล่งวัตถุดิบใหม่หรื อกำรเจรจำต่อรองรำคำจำกผู้จำหน่ำยวัตถุดิบรำยเดิม เพื่อให้ ได้ รำคำที่ถกู ลง
โดยบริ ษัทมีกำรมองหำแหล่ง Supply ใหม่ๆจำกทำงประเทศเกำหลีเพิ่มเติม เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงกำรขำดแคลนวัตถุดิบ เพรำะ
กำรพึง่ พำแหล่งวัตถุดิบเพียงแค่แหล่งเดียว อำจจะไม่ปลอดภัยในกำรดำเนินกำรผลิตฟิ ล์ม และบริ ษัทได้ ติดต่อหำผู้ผลิตวัตถุดิบรำย
ใหม่ๆจำกตะวันออกกลำงให้ เป็ น Supplier รำยใหม่ ทำให้ รำคำวัตถุดิบที่ทำกำรสัง่ ซื ้อจำกรำยใหม่นี ้ ได้ รำคำค่อนข้ ำงต่ำส่งผลให้
บริ ษัทมีต้นทุนกำรผลิตลดต่ำลง รวมทังบริ
้ ษั ทไม่ได้ มีกำรพึ่งพำ ผู้จำหน่ำยวัตถุดิบรำยใหญ่ รำยใดรำยหนึ่ง ในขณะเดียวกันผู้
จำหน่ำยวัตถุดิบรำยเดิมในประเทศนัน้ ทำงบริ ษัทก็ได้ ทำกำรเจรจำต่อรองกำรสัง่ ซื ้อแบบตกลงรำคำไว้ ในสัญญำ(Contract) เพื่อให้
ได้ รำคำที่ไม่คอ่ ยผันผวนตำมตลำด โดยกำรซื ้อดังกล่ำวทำให้ ได้ รำคำที่ค่อนข้ ำงคงที่ และได้ ยอดกำรสัง่ ซื ้ออย่ำงสม่ำเสมอในแต่ละ
เดือน จึงไม่มีผลกระทบจำกกรณีที่วตั ถุดิบขำดตลำด เพรำะทำงผู้จำหน่ำยวัตถุดิบได้ ทำกำรจัดเก็บเตรี ยมไว้ Supply ให้ ตลอดเวลำ
ตำมสัญญำ (Contract) ที่ตกลงกันไว้
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กรำฟแสดงแนวโน้ มของรำคำเม็ดพลำสติก PP, PE และ น ้ำมัน

2).สภำวกำรณ์แข่งขันของอุตสำหกรรมฟิ ล์มที่ยงั คงมีกำรแข่งขันสูงขึ ้น ทังเรื
้ ่ องรำคำ คุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำร
แนวโน้ มในปี 2562 กำรแข่งขันยังคงทวีควำมเข้ มข้ นสูงขึ ้นในด้ ำนของรำคำ จำกผู้ประกอบกำรที่ นำเข้ ำฟิ ล์มทังจำกคู
้
แ่ ข่งขันที่เป็ น
บริ ษัทต่ำงชำติที่เข้ ำมำลงทุนในประเทศ และคูแ่ ข่งรำยเดิมในประเทศรำยเดิมและรำยใหม่ที่เข้ ำมำในตลำดเพิ่มมำกขึ ้น ส่งผลต่อ
กำรแข่งขันทำงกลยุทธ์ ในด้ ำ นของรำคำ และก็ยงั รวมไปถึงคุณภำพและบริ กำร โดยจะเห็นได้ ว่ำบริ ษัทฯได้ มีกำรติดตังเครื
้ ่ องจักร
ใหม่เพิ่มซึ่งแล้ วเสร็ จในปี 2561 เพื่อขยำยกำลังกำรผลิตให้ ตอบสนองต่อควำมต้ องกำรลูกค้ ำ และยังพัฒนำทีมวิจยั และพัฒนำใน
กำรคิดค้ นสูตรกำรผลิตใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อลูกค้ ำและบริ ษั ทฯในแง่ของต้ นทุนกำรผลิต ซึง่ ทำให้ ลกู ค้ ำและบริ ษัทฯเองสำมำรถ
แข่งขันและเติบโตไปพร้ อมๆกัน
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รายงานผูส้ อบบัญชีรบั อน ุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจสอบงบกำรเงิ น ที่ แสดงเงิ น ลงทุ น ตำมวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย ข องบ ริ ษั ท ไท ย โอ.พี .พี . จ ำกั ด (ม หำชน )
ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธั นวำคม 2561 งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่วนของผู้ถื อหุ้น งบก ำไรขำดทุ น
งบก ำไรขำดทุนเบ็ ดเสร็ จ และงบกระแสเงิ นสดสำหรั บปี สิน้ สุดวันเดี ยวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น รวมถึ งหมำยเหตุ
สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ด้ วยเช่นกัน
ข้ ำพเจ้ ำเห็ นว่ำ งบกำรเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสียและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรข้ ำงต้ นนี แ้ สดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 และผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดสำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) โดย
ถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ ำพเจ้ ำได้ กล่ำวไว้ ในวรรคควำมรับผิดชอบของ
ผู้ ส อบบัญ ชีต ่อ กำรตรวจสอบงบกำรเงิน ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตำมวิ ธี ส่ วนได้ เสี ย และงบกำรเงิน เฉพำะกิจ กำรในรำยงำน
ของข้ ำพเจ้ ำ ข้ ำพเจ้ ำมี ค วำมเป็ นอิ ส ระจำกบริ ษั ท ตำมข้ อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ ประกอบ วิ ช ำชี พ บั ญ ชี ที่ ก ำหนด
โดยสภำวิ ช ำชี พ บั ญ ชี ใ นส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ องกั บ กำรตรวจสอบงบกำรเงิน ที่ แสดงเงิ น ลงทุ น ตำมวิ ธี ส่วนได้ เสี ย และงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร และข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตำมข้ อกำหนดเหล่ำนี ้ ข้ ำพเจ้ ำเชื่อว่ำ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งส ำคั ญ ในกำรตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ ำ งๆ ที่ มี นั ย ส ำคั ญ ที่ สุ ด ตำมดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้ ประกอบวิ ช ำชี พ ของข้ ำพเจ้ ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ ำพเจ้ ำได้ นำ
เรื่ องเหล่ำนี ้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสี ยและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ ทังนี
้ ้ข้ ำพเจ้ ำไม่ได้ แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี ้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่ อไปนี ้
กำรแสดงมูลค่ำของสินค้ ำคงเหลือ
ตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 3.5 และข้ อ 8 บริ ษั ทฯ มีสินค้ ำสำเร็ จรู ป จำนวน 87.89 ล้ ำนบำท ซึ่งสินค้ ำ
สำเร็ จรูปดังกล่ำวเป็ นสินค้ ำประเภทฟิ ล์มพลำสติกและสติ๊กเกอร์ ที่ผลิตตำมคำสัง่ ซื ้อเป็ นรู ปแบบเฉพำะของลูกค้ ำแต่ละรำย และ
สินค้ ำที่ผลิตเพื่อกำรจำหน่ำยทัว่ ไป ปกติบริ ษัทฯ จะมีกำรผลิตสินค้ ำให้ สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของตลำดในปั จจุบนั อย่ำง
ต่อเนื่อง ทำให้ อำจมีสินค้ ำสำเร็ จรู ปที่ผลิตเกินคำสัง่ ซื ้อหรื อเป็ นสินค้ ำที่ล้ำสมัย ซึ่งกำรวัดมูลค่ำของสินค้ ำคงเหลือเป็ นเรื่ องที่ มี
นัยสำคัญซึ่งต้ องให้ ควำมสนใจเป็ นพิเศษในกำรตรวจสอบ และตำมนโยบำยกำรบัญชีสำหรับสินค้ ำคงเหลื อของบริ ษัทฯ ที่แสดง
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มูลค่ำตำมรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำนัน้ ผู้บริ หำรใช้ ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำจำนวนค่ำเผื่อกำรลด
มูลค่ำสินค้ ำสำเร็ จรูป
โดยกำหนดจำนวนค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ ำจำกอัตรำร้ อยละของมูลค่ำตำมบัญชีของสินค้ ำที่เคลือ่ นไหวช้ ำ หรื อล้ ำสมัยในแต่ละ
ช่วงอำยุของสินค้ ำคงเหลือและวิเครำะห์สินค้ ำที่เคลื่อนไหวช้ ำหรื อล้ ำสมัยรำยตัวประกอบ โดยมูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับพิจำรณำจำก
รำคำที่คำดกำรณ์วำ่ จะจำหน่ำยได้
วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าต่ อเรื่องดังกล่ าว
ข้ ำ พเจ้ ำ ทดสอบกำรควบคุม ภำยในเกี่ ย วกับ กำรค ำนวณต้ นทุน สิ น ค้ ำ เข้ ำ ร่ ว มสังเกตกำรณ์ ก ำรตรวจนับ สิน ค้ ำ ตรวจสอบ
กำรจัด ทำรำยงำนวิเครำะห์ อ ำยุของสิน ค้ ำ สอบถำมฝ่ ำยบริ ห ำรและพิ จำรณำควำมเหมำะสมของข้ อสมมติ ฐำนและวิธีกำร
ที่ ผ้ ู บริ ห ำรใช้ ในกำรก ำหนดมู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ที่ ค ำดว่ ำ จะได้ รั บ โดยกำรตรวจสอบหลั ก ฐำนซึ่ ง แสดงถึ ง กำรประมำณ กำร
เรื่ องกำรกำหนดอัตรำร้ อยละที่ใช้ ในกำรคำนวณค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ ำในแต่ละช่วงอำยุสนิ ค้ ำ และกำรทดสอบกำรคำนวณค่ำ
เผื่ อ กำรลดมู ล ค่ ำ สิ น ค้ ำคงเหลื อ โดยเปรี ย บเที ย บต้ นทุ น ของสิ น ค้ ำคงเหลื อ กั บ มู ล ค่ ำ สุท ธิ ที่ ค ำดว่ ำ จะได้ รั บ นอกจำกนี ้
ข้ ำพเจ้ ำได้ ให้ ควำมสำคัญกับควำมเพียงพอของกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำสินค้ ำคงเหลือ
ข้ อมูลอื่น
ผู้ บริ ห ำรเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้ อมู ล อื่ น ข้ อมู ล อื่ น ประกอบด้ วยข้ อมู ล ซึ่ ง รวมอยู่ ใ นรำยงำนประจ ำปี แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง
งบกำรเงิ น และรำยงำนของผู้ สอบบัญ ชี ที่ แ สดงอยู่ใ นรำยงำนนัน้ ซึ่ ง คำดว่ ำ รำยงำนประจ ำปี จะถู ก จัด เตรี ยมให้ ข้ ำ พเจ้ ำ
ภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี ้
ควำมเห็ น ของข้ ำพเจ้ ำต่ อ งบกำรเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตำมวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย และงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง
ข้ อมูลอื่นและข้ ำพเจ้ ำไม่ได้ ให้ ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น
ควำมรั บ ผิ ด ชอบของข้ ำพเจ้ ำที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ กำรตรวจสอบงบกำรเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตำมวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย และ
งบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรคื อ กำรอ่ำนและพิ จ ำรณำว่ำข้ อ มูลอื่ น มี ค วำมขัด แย้ งที่ มี สำระสำคัญ กับ งบกำรเงิ น หรื อ กับ ควำมรู้
ที่ได้ รับจำกกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำ หรื อปรำกฏว่ำข้ อมูลอื่นมีกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ ง อันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ ำ นรำยงำนประจ ำปี หำกข้ ำพเจ้ ำสรุ ป ได้ ว่ ำ มี ก ำรแสดงข้ อมู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อเท็ จ จริ ง อัน เป็ นสำระส ำคั ญ
ข้ ำพเจ้ ำต้ องสือ่ สำรเรื่ องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลและฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัท
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุ นตามวิธีส่วนได้ เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริ หำรมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เหล่ำนี ้โดยถูกต้ องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผ้ บู ริ หำรพิจำรณำ
ว่ำจำเป็ นเพื่อให้ สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำด
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ในกำรจัด ท ำงบกำรเงิ น ที่แ สดงเงิ น ลงทุน ตำมวิธีส่วนได้ เสียและงบกำรเงิน เฉพำะกิ จ กำร ผู้บ ริ ห ำรรับ ผิ ดชอบในกำรประเมิ น
ควำมสำมำรถของบริ ษั ท ในกำรด ำเนิ น งำนต่อ เนื่ อ ง เปิ ด เผยเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ กำรด ำเนิ น งำนต่อ เนื่ อ ง (ตำมควำมเหมำะสม)
และกำรใช้ เกณฑ์ ก ำรบัญ ชี สำหรั บ กำรด ำเนิ น งำนต่อ เนื่ อ งเว้ น แต่ ผ้ ูบ ริ ห ำรมี ค วำมตัง้ ใจที่ จ ะเลิก บริ ษั ท หรื อ หยุด ด ำเนิ น งำน
หรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุ นตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงิน เฉพาะ
กิจการ
กำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ได้ ควำมเชื่ อ มั่ น อย่ ำ งสมเหตุ ส มผลว่ ำ งบกำรเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น
ตำมวิธีสว่ นได้ เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำง
สมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้ เป็ น กำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะ
สำมำรถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำร
รวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำกกำรใช้ งบกำรเงินเหล่ำนี ้
ในกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี ข้ ำพเจ้ ำได้ ใช้ ดุลยพิ นิจและกำรสังเก ตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ ำพเจ้ ำรวมถึง
•

ระบุ และประเมิ นควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้ อมู ลที่ ขัดต่ อข้ อเท็ จจริ งอันเป็ นสำระส ำคัญ ในงบกำรเงิน ที่ แสดงเงิ น ลงทุ น
ตำมวิธี ส่วนได้ เสี ย และงบกำรเงิน เฉพำะกิจ กำร ไม่ ว่ำ จะเกิ ด จำกกำรทุจ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลำดออกแบบและปฏิ บัติ ง ำน
ตำมวิ ธี ก ำรตรวจสอบเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ควำมเสี่ ย งเหล่ ำนั น้ และได้ หลัก ฐำนกำรสอบบั ญ ชี ที่ เพี ย งพอ และเหมำะสม
เพื่ อ เป็ นเกณฑ์ ใ นกำรแสดงควำมเห็ น ของข้ ำ พเจ้ ำ ควำมเสี่ ย งที่ ไม่ พ บข้ อ มู ล ที่ ขัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสำระส ำคัญ
ซึ่ ง เป็ นผลมำจำกกำรทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ ำ ควำมเสี่ ย งที่ เ กิ ด จำกข้ อผิ ด พลำดเนื่ อ งจำกกำรทุ จ ริ ต อำจเกี่ ย วกั บ กำร
สมรู้ ร่ วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตัง้ ใจละเว้ นกำรแสดงข้ อมูล กำรแสดงข้ อมูล ที่ไม่ตรงตำมข้ อเท็จจริ ง
หรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

•

ท ำควำมเข้ ำใจในระบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ เกี่ ย วข้ องกั บ กำรตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ำรตรวจสอบที่ เหมำะสม
กั บ สถำนกำรณ์ แต่ ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรแสดงควำมเห็ น ต่ อ ควำมมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของกำรควบคุ ม ภำยใน
ของบริ ษัท

•

ประเมิ น ควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบั ญ ชี ที่ ผ้ ู บริ ห ำรใช้ และควำมสมเหตุ ส มผลของประมำณกำร ทำงบั ญ ชี
และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทำขึ ้นโดยผู้บริ หำร

•

สรุ ป เกี่ ยวกั บ ควำมเหมำะสมของกำรใช้ เกณ ฑ์ กำรบั ญ ชี ส ำหรั บ กำรด ำเนิ น งำนต่ อ เนื่ อ งของผู้ บ ริ ห ำร และ
จำกหลัก ฐำนกำรสอบบั ญ ชี ที่ ได้ รั บ สรุ ป ว่ ำมี ค วำมไม่ แน่ น อนที่ มี สำระส ำคั ญ ที่ เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ำรณ์ หรื อ สถำนกำรณ์
ที่ อ ำจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้ อสงสั ย อย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ต่ อ ควำมสำมำรถของบริ ษั ท ในกำรด ำเนิ น งำนต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่
ถ้ ำข้ ำพเจ้ ำได้ ข้ อสรุ ป ว่ ำ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนที่ มี ส ำระส ำคั ญ ข้ ำพเจ้ ำต้ องกล่ ำ วไว้ ในรำยง ำนของผู้ สอบบั ญ ชี
ของข้ ำ พเจ้ ำโดยให้ ข้ อ สัง เกตถึ ง กำรเปิ ดเผยข้ อ มู ล ในงบกำรเงิ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ถ้ ำกำรเปิ ดเผยดัง กล่ำ วไม่ เพี ย งพอ
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ควำมเห็ น ของข้ ำพเจ้ ำจะเปลี่ ย นแปลงไป ข้ อสรุ ป ของข้ ำพเจ้ ำขึ น้ อยู่ กั บ หลักฐำนกำรสอบบั ญ ชี ที่ ได้ รั บ จนถึ งวัน ที่
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี ของข้ ำพเจ้ ำ อย่ ำงไรก็ ตำม เหตุก ำรณ์ ห รื อ สถำนกำรณ์ ในอนำคตอำจเป็ น เหตุให้ บ ริ ษั ท ต้ อ ง
หยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
•

ประเมิ น กำรน ำเสนอโครงสร้ ำงและเนื อ้ หำของงบกำรเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตำมวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย และงบกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลว่ำงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ทำให้ มีกำรนำเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตำมที่ควรหรื อไม่

•

ได้ รับ หลัก ฐำนกำรสอบบัญ ชี ที่ เหมำะสมอย่ำงเพี ย งพอเกี่ ย วกับ ข้ อ มูลทำงกำรเงิ น ของบริ ษั ท ร่ ว มเพื่ อ แสดงควำมเห็ น
ต่องบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย

ข้ ำ พเจ้ ำได้ สื่ อ สำรกับ ผู้มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรก ำกับ ดูแ ลในเรื่ อ งต่ ำ งๆ ที่ ส ำคัญ ซึ่ ง รวมถึ ง ขอบเขตและช่ ว งเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ ได้ วำงแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี นั ย ส ำคั ญ ที่ พ บจำกกำรตรวจสอบรวมถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย ส ำคั ญ ในระบบกำรควบคุ ม
ภำยใน หำกข้ ำพเจ้ ำได้ พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำ
ข้ ำพเจ้ ำได้ ให้ ค ำรั บ รองแก่ ผ้ ู มี ห น้ ำที่ ใ นกำรก ำกั บ ดู แ ลว่ ำ ข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิ บั ติ ต ำมข้ อก ำหนดจรรยำบรรณที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
ควำมเป็ นอิ ส ระและได้ สื่ อ สำรกั บ ผู้ มี ห น้ ำที่ ใ นกำรก ำกั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ควำมสัม พั น ธ์ ทัง้ หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ ำพเจ้ ำ
เชื่ อ ว่ ำ มี เหตุ ผ ลที่ บุ ค คลภำยนอกอำจพิ จ ำรณำว่ ำ กระทบต่ อ ควำมเป็ นอิ ส ระของข้ ำพเจ้ ำและมำตร กำรที่ ข้ ำพเจ้ ำใช้ เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ ข้ำพเจ้ ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ อ งที่ สื่ อ สำรกั บ ผู้ มี ห น้ ำที่ ใ นกำรก ำกั บ ดู แ ล ข้ ำ พเจ้ ำได้ พิ จ ำรณำเรื่ อ งต่ ำ งๆ ที่ มี นัย ส ำคัญ มำกที่ สุด ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตำมวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย และงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรในงวดปั จ จุ บั น และก ำหนดเป็ นเรื่ อ งส ำคั ญ
ในกำรตรวจสอบ ข้ ำพเจ้ ำได้ อธิ บ ำยเรื่ อ งเหล่ ำ นี ใ้ นรำยงำนของผู้ สอบบั ญ ชี เ ว้ นแต่ ก ฎหมำยหรื อ ข้ อบั ง คั บ ไม่ ใ ห้ เปิ ดเผย
ต่ อ สำธำรณะเกี่ ย วกับ เรื่ อ งดัง กล่ำ ว หรื อ ในสถำนกำรณ์ ที่ ย ำกที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ข้ ำ พเจ้ ำพิ จ ำรณำว่ำ ไม่ ค วรสื่ อ สำรเรื่ อ งดัง กล่ำ ว
ในรำยงำนของข้ ำพเจ้ ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำ วสำมำรถคำดกำรณ์ ได้ อ ย่ำงสมเหตุผลว่ำ จะมี ผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสำธำรณะจำกกำรสือ่ สำรดังกล่ำว

(นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน 4563

สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหำนคร
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562
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บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์
บาท

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่พนักงาน
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560

107,066,923
149,837,099
86,366,077
350,798,675
19,100,826
1,005,793
117,109,405
5,647,339

44,740,569
205,463,160
96,754,109
316,469,153
22,822,791
711,965
88,591,124
3,827,638

107,066,923
149,837,099
86,366,077
350,798,675
19,100,826
1,005,793
117,109,405
5,647,339

44,740,569
205,463,160
96,754,109
316,469,153
22,822,791
711,965
88,591,124
3,827,638

836,932,137

779,380,509

836,932,137

779,380,509

9 และ 22
10
11
19

67,438,020
492,809,038
2,950,395
9,394,630

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

27,421,905
492,809,038
2,950,395
9,394,630

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

12 และ 21.3

13,070,151
2,662,920
1,270,026

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

13,070,151
2,662,920
1,270,026

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

589,595,180

635,393,194

549,579,065

596,417,652

1,426,527,317

1,414,773,703

1,386,511,202

1,375,798,161

4
5 และ 22
6
7
8

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจาเพือ่ ซื้ อเครื่ องจักร
อื่นๆ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
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บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
บาท

หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสินทรัพย์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560

22

32,876,630
52,347,497

61,675,931
51,570,328

32,876,630
52,347,497

61,675,931
51,570,328

22

3,270,146
48,386,584
20,264,971
113,039
2,141,548

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

3,270,146
48,386,584
20,264,971
113,039
2,141,548

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

159,400,415

214,447,028

159,400,415

214,447,028

22,798,752

17,069,900

22,798,752

17,069,900

22,798,752

17,069,900

22,798,752

17,069,900

182,199,167

231,516,928

182,199,167

231,516,928

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560

14

....../2
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-2บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
บาท

หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
หุน้ สามัญ 6,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 6,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

15

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560

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
1,151,997,211
(25,669,061)

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

6,000,000
1,086,312,035
-

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

1,244,328,150

1,183,256,775

1,204,312,035

1,144,281,233

1,426,527,317

1,414,773,703

1,386,511,202

1,375,798,161

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
60,000,000
52,000,000

-

-

16

52,000,000
-

60,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เงินปันผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

52,000,000

-

60,000,000

16

52,000,000
-

60,000,000
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

6,000,000

-

6,000,000
-

6,000,000

-

6,000,000
-

1,090,011,479

118,281,707

1,002,629,772
(30,900,000)

1,151,997,211

94,834,816
2,130,916

1,090,011,479
(34,980,000)

(24,754,704)

(9,274,592)

(15,480,112)
-

(25,669,061)

(914,357)
-

(24,754,704)
-

-

-

-

-

2,130,916
(2,130,916)

-

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรสะสม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างของอัตรา
ผลกาไรจากการประมาณการ
จัดสรรแล้ว
แลกเปลี่ยนจากการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
แปลงค่างบการเงิน
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(24,754,704)

(9,274,592)

(15,480,112)
-

1,216,559
(2,130,916)
(25,669,061)

(24,754,704)
-

รวม

1,183,256,775

109,007,115

1,105,149,660
(30,900,000)

1,244,328,150

96,051,375
-

1,183,256,775
(34,980,000)

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

16

60,000,000

-

60,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เงินปันผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

60,000,000

16

60,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

52,000,000

-

52,000,000
-

52,000,000

-

52,000,000
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

6,000,000

-

6,000,000
-

6,000,000

-

6,000,000
-

1,026,281,233

115,426,907

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

1,086,312,035

92,879,886
2,130,916

1,026,281,233
(34,980,000)

ยังไม่ได้จดั สรร

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

-

-

-

2,130,916
(2,130,916)

-

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

1,144,281,233

115,426,907

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

1,204,312,035

95,010,802
-

1,144,281,233
(34,980,000)

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
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บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
.

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เสีย
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
- กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อื่นๆ
รวมรายได้

17

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย

18

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

19

1,654,426,625

1,576,967,187

1,654,426,625

1,576,967,187

1,277,232
18,945,860

991,609
13,584,164

1,277,232
18,945,860

991,609
13,584,164

1,674,649,717

1,591,542,960

1,674,649,717

1,591,542,960

1,427,509,962
35,538,596
107,735,276

1,333,984,154
34,052,130
95,122,177

1,427,509,962
35,538,596
107,735,276

1,333,984,154
34,052,130
95,122,177

1,570,783,834

1,463,158,461

1,570,783,834

1,463,158,461

1,954,930

2,854,800

105,820,813

131,239,299

103,865,883

128,384,499

10,985,997

12,957,592

10,985,997

12,957,592

94,834,816

118,281,707

92,879,886

115,426,907

15.81

19.71

15.48

19.24

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

-

-
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บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
.

บาท

หมายเหตุ
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่น - ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เสี ย
2561
2560
94,834,816

14
19

9

118,281,707

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
92,879,886

115,426,907

2,663,645
(532,729)

-

2,663,645
(532,729)

-

2,130,916

-

2,130,916

-

(914,357)

(9,274,592)

-

-

(914,357)

(9,274,592)

-

-

96,051,375

109,007,115

95,010,802

115,426,907
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บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับกระทบกาไรสาหรับปี เป็ นเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขาดทุน (กาไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายในการซื้ อหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
เงินสดรับจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้อื่น ลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่พนักงาน ลดลง (เพิม่ ขึ้น)
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิม่ ขึ้น)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เสีย
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

94,834,816

118,281,707

92,879,886

115,426,907

(116,072)
98,434,578
146,473
(1,987,272)
8,652,677
12,889,589
(1,903,592)
(694,351)
(1,262,837)
(814,602)
(81,444)
(1,954,930)
(1,110,247,000)
1,167,950,500
10,388,032
(34,495,935)
3,718,651
(293,828)
(26,531,009)
(1,819,701)
(28,799,301)
777,169
673,803
(4,285,611)
(92,360)
(260,180)
(16,388,398)

(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)
(4,023,487)
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)

(116,072)
98,434,578
146,473
(1,987,272)
8,652,677
12,889,589
(1,903,592)
(694,351)
(1,262,837)
(814,602)
(81,444)
(1,110,247,000)
1,167,950,500
10,388,032
(34,495,935)
3,718,651
(293,828)
(26,531,009)
(1,819,701)
(28,799,301)
777,169
673,803
(4,285,611)
(92,360)
(260,180)
(16,388,398)

(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)
(4,023,487)
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)

166,437,865

132,957,660

166,437,865

132,957,660

.../2
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-2บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เสีย
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

119,386
(67,003,633)
884,327
(308,697)
(2,662,920)
514,834
(674,808)

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

119,386
(67,003,633)
884,327
(308,697)
(2,662,920)
514,834
(674,808)

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

(69,131,511)

(178,824,982)

(69,131,511)

(178,824,982)

(34,980,000)

(30,900,000)

(34,980,000)

(30,900,000)

(34,980,000)

(30,900,000)

(34,980,000)

(30,900,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

62,326,354

(76,767,322)

62,326,354

(76,767,322)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

44,740,569

121,652,065

44,740,569

121,652,065

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายในการซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจาเพือ่ ซื้ อเครื่ องจักร ลดลง (เพิม่ ขึ้น)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี ลดลง (เพิม่ ขึ้น)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี
กิจกรรมที่ไม่กระทบเงินสด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ลดลง (เพิม่ ขึ้น) เนื่องจาก
การแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสินทรัพย์เพิม่ ขึ้นจากการซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

(144,174)

107,066,923

(144,174)

107,066,923

44,740,569

914,357

9,274,592

3,594,220

19,045,725

3,594,220

19,045,725

20,979,262

41,955,306

20,979,262

41,955,306

-

44,740,569

-
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บริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 เรื่ องทัว่ ไป
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังขึ
้ ้นเป็ นบริ ษัทจำกัด ภำยใต้ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ของประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภำคม 2526 ต่อมำบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ำยน 2537 บริ ษัทฯ ประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจ
หลักในกำรผลิตและจำหน่ำยพลำสติกฟิ ล์ม สติ๊กเกอร์ หลอดลำมิเนตและผลิตภัณฑ์ใช้ ในกำรหีบห่อ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีที่ทำกำรดังต่อไปนี ้
1. สำนักงำนใหญ่ - 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร
2. สำขำที่ 1
- 119 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลำทิว เขตลำดกระบัง
กรุงเทพมหำนคร
3. สำขำที่ 2
- 3706/1 ซอยประดู่ 1 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร
4. สำขำที่ 3
- 2234/5 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร
5. สำขำที่ 4
- 107 หมู่ 4 นิ คมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนนฉลองกรุ ง แขวงลำปลำทิ ว
เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร
6. สำขำที่ 5
- 85/2 หมูท่ ี่ 1 ตำบลหอมศีล อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
7. สำขำที่ 6
- 91/3 หมูท่ ี่ 5 ตำบลบำงสมัคร อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
8. สำขำที่ 7
- 91/5 หมูท่ ี่ 5 ตำบลบำงสมัคร อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
9. สำขำที่ 8
- 91/9 หมูท่ ี่ 5 ตำบลบำงสมัคร อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
1.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ น นี ไ้ ด้ จัด ท ำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและแนวปฏิบ ตั ิท ำงกำรบัญ ชีที่
ประกำศใช้ โดยสภำวิชำชีพบัญชี ฯ
งบกำรเงินนี ้ได้ จดั ทำขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้ นแต่ที่ได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ ้นจำกงบกำรเงินที่เป็ นภำษำไทย ในกรณีที่มีเนื ้อควำมขัดแย้ งกันหรื อ
มีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ ใช้ งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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1.3. บุคคลและกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
1.3.1 กิจกำรที่ถกู ควบคุมโดยบริ ษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันที่มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อกรรมกำรร่วมกันมีดงั นี ้
ชื่อบริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะควำมสัมพันธ์ สัดส่วนกำรถือหุ้น

บริ ษัทร่วม
L.S Pack Co., Ltd.
(จัดตังขึ
้ ้นในประเทศสำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำม)

ผลิตหลอดลำมิเนต

ถือหุ้นและ/หรื อ
กรรมกำรร่วมกัน

25%

ผลิตหลอดลำมิเนต
รับจ้ ำงพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
รับจ้ ำงพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ขำยปลีกเม็ดพลำสติก
ผลิตฟิ ล์มป้องกันรอยขีดข่วน
ผลิตหมึกพิมพ์

กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน

-

ผลิตหลอดลำมิเนต
ผลิตฟิ ล์มยืด
รับจ้ ำงพิมพ์สงิ่ พิมพ์
รับจ้ ำงพิมพ์สงิ่ พิมพ์

กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน

-

ให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์
ผลิตและพัฒนำระบบ
ซอร์ ฟแวร์ และฮำร์ ดแวร์
ผลิตและจำหน่ำยขวดทุกชนิด

กรรมกำรร่วมกัน

-

กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน

-

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท เหรี ยญทอง ลำมิทวิ บ์ จำกัด
บริ ษัท ไทยอ๊ อฟเซท จำกัด
บริ ษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ ้ง จำกัด
บริ ษัท กิมไป๊ จำกัด
บริ ษัท กิมไป๊ โค้ ตติ ้ง จำกัด
บริ ษัท สยำมหมึกพิมพ์และเคมีภณ
ั ฑ์
จำกัด
บริ ษัท คิมแพ็ค จำกัด
บริ ษัท แอลเอ พลำสแพค จำกัด
ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด เหรี ยญทองกำรพิมพ์
บริ ษัท เหรี ยญทองกำรพิมพ์ (กิมไป๊ )
จำกัด
บริ ษัท กิมไป๊ พร๊ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด
บริ ษัท อินจีนีซีสเต็มส์ จำกัด
บริ ษัท กิมไป๊ บอทเทิล จำกัด

1.3.2 บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยเป็ นกรรมกำรบริษัทและ / หรื อผู้ถือหุ้นและ / หรื อผู้บริ หำรสำคัญ มีดงั นี ้
- นำยสุธี
- นำยชวลิต
- ร.ต.อ.สุเมธ
- นำยบุญชู

ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์

95 | P a g e รายงานประจาปี 2561 บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จากัด (มหาชน)
2. กำรประกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
2.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ำงปี บริ ษั ทฯ ได้ ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิ น
รวมถึงกำรตีควำมที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ รอบระยะเวลำ
บัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561ซึ่งกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ดังกล่ำวข้ ำงต้ นในปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินอย่ำงมีนยั สำคัญ

2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ทยี่ งั ไม่มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ำ งปี สภำวิชำชี พ บัญ ชี ฯ ได้ อ อกและปรั บ ปรุ งมำตรฐำนกำรบัญ ชี มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงเงินกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่ มีผล
บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม ในปี ดงั ต่อไปนี ้
ปี ทมี่ ีผลบังคับใช้

มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 8
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

10
12
16
17
19
20

ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 23
ฉบับที่ 24
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 28

(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินค้ ำคงเหลือ
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบกระแสเงินสด
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชีกำรเปลีย่ นแปลงประมำณกำร
ทำงบัญชีและข้ อผิดพลำด
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ภำษี เงินได้
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญำเช่ำ
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลีย่ น
เงินตรำต่ำงประเทศ
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ต้ นทุนกำรกู้ยืม
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำร
ที่เกี่ยวข้ องกัน
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์
เมื่อออกจำกงำน
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและกำรร่วมค้ ำ
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ปี ที่มีผลบังคับใช้
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 32 เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมำณกำรหนี ้สิน หนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้น
และสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เกษตรกรรม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้ เป็ นครัง้ แรก
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขำย
และกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรสำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
ฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ส่วนงำนดำเนินงำน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบกำรเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรร่วมกำรงำน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจกำรอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ อง
อย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมดำเนินงำน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่ำ
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ภำษี เงินได้ - กำรเปลีย่ นแปลงสถำนภำพทำงภำษี
ของกิจกำรหรื อของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรประเมินเนื ้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ ้นตำมรูปแบบกฎหมำย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้ นทุนเว็บไซต์
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ปี ที่มีผลบังคับใช้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจำกกำรรื อ้ ถอน
กำรบูรณะ และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ำยคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรประเมินว่ำข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สิทธิในส่วนได้ เสียจำกกองทุนกำรรื อ้ ถอน
กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้ อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรปรับปรุงย้ อนหลังภำยใต้ มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้ อยค่ำ
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ข้ อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ข้ อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์
ข้ อกำหนดเงินทุนขันต
้ ่ำและปฏิสมั พันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี ้ สำหรับมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับที่ 16 เรื่ อง กำรป้องกันควำมเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ ำของ
ฉบับที่ 19 เรื่ อง กำรชำระหนี ้สินทำงกำรเงินด้ วยตรำสำรทุน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ต้ นทุนกำรเปิ ดหน้ ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับ
เหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เงินที่นำส่งรัฐ
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ฝ่ ำยบริ หำรของบริษัทฯ ได้ ประเมินมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมำตรฐำนกำรบัญชี
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ รอบระยะเวลำบัญชีทเี่ ริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกรำคม 2562 แล้ วเห็นว่ำ
1) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 12 ฉบับที่ 16 ฉบับที่ 17 ฉบับที่ 19
ฉบับที่21 ฉบับที่ 24 ฉบับที่ 27 ฉบับที่ 28 ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 34 ฉบับที่ 36 ฉบับที่ 37 ฉบับที่ 38 และ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 และฉบับที่ 13 จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 ฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำว่ำกำรนำมำตรฐำนฉบับนี ้มำใช้ จะมีผลให้ เกิด
รำยกำรปรับปรุ งที่เกี่ยวข้ องกับกำรขำยสินค้ ำที่รับจ้ ำงผลิตตำมคำสัง่ ที่กำหนดเป็ นพิเศษของลูกค้ ำของบริ ษัทฯ ฝ่ ำย
บริ หำรพิจำรณำว่ำรำยกำรดังกล่ำวได้ มีกำรส่งมอบอำนำจกำรควบคุมสินค้ ำตำมกำรปฏิบตั ิงำนที่เสร็ จสิ ้นถึงปั จจุบนั
ดังนันจะบั
้ นทึกเป็ นรำยได้ โดยพิจำรณำถึงขันควำมส
้
ำเร็ จของงำน ซึง่ จำกเดิมบริ ษัทฯ รับรู้รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยได้
จำกกำรขำยทังจ
้ ำนวน เมื่อได้ ส่งมอบสินค้ ำและโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ น
เจ้ ำของสินค้ ำให้ กบั ผู้ซื ้อแล้ ว
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3) มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินอื่นๆ นอกเหนือจำกที่กล่ำวในข้ อ 1 และ ข้ อ 2 ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ดังนันจึ
้ งไม่
มีผลกระทบต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
และฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษั ท ฯ อยู่ระหว่ำ งกำรประเมิ น ผลกระทบที่ อ ำจมี ต่อ งบกำรเงิ น ในปี ที่ เริ่ ม น ำมำตรฐำน
กำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั้
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบตั ิ
3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
3.1 กำรรับรู้รำยได้
รำยได้ จำกกำรขำยจะบันทึกเป็ นรำยได้ เมื่อได้ ส่งมอบสินค้ ำและโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของ
สินค้ ำไปยังลูกค้ ำแล้ ว
บริ ษัทฯ รับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร เมื่อได้ ให้ บริ กำร
3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้ วยเงินสด เงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสันที
้ ่มี
สภำพคล่องสูง
3.3 เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงิ นลงทุนในหลักทรัพ ย์ เพื่อ ค้ ำแสดงด้ วยมูลค่ำยุติ ธรรม บริ ษั ทฯ บัน ทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของ
หลักทรัพย์เป็ นรำยกำรกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุน
ในกรณี ที่บริ ษัทฯ จำหน่ำยเงินลงทุนบำงส่วน กำรคำนวณต้ นทุนสำหรับเงิ นลงทุนที่จำหน่ำยไปใช้ วิธี
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนัก
3.4 ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
บริ ษั ทฯ ตัง้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ โดยพิ จำรณำจำกฐำนะปั จจุบัน ของลูก หนี ้ และประมำณขึน้ เป็ น
จำนวนเท่ำกับจำนวนที่คำดว่ำจะเก็บจำกลูกหนี ้ไม่ได้
3.5 สินค้ ำคงเหลือ
สินค้ ำคงเหลือ แสดงในรำคำทุน (วิธีเข้ ำก่อน - ออกก่อน) หรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่รำคำใด
จะต่ำกว่ำ
บริ ษัทตังค่
้ ำเผื่อมูลค่ำสินค้ ำคงเหลือ สำหรับสินค้ ำที่เสือ่ มคุณภำพ เสียหำย ล้ ำสมัยและค้ ำงนำน
3.6 เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม บันทึกโดยวิธีส่วนได้ เสียในงบกำรเงิ นที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสียและ
บันทึกโดยวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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3.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในรำคำทุน
อำคำรและอุปกรณ์ แสดงด้ วยรำคำทุนหักค่ำเสือ่ มรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ
ค่ำเสือ่ มรำคำ คำนวณโดยวิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรใช้ งำนโดยประมำณของสินทรัพย์ ดังนี ้
ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
5
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
5 - 20
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 - 20
ระบบสำธำรณูปโภค
5 - 10
เครื่ องมือเครื่ องใช้
5 - 10
เครื่ องใช้ สำนักงำน
5
ยำนพำหนะ
5
3.8 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำตัดจำหน่ำยสะสม และตัดจำหน่ำยโดยวิธีเส้ นตรง
ตำมอำยุกำรใช้ งำนโดยประมำณเป็ นเวลำ 5 - 10 ปี
3.9 รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้ อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร
สินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินได้ แปลงค่ำเป็ นเงิน
บำทโดยใช้ อตั รำแลกเปลีย่ น ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กำไรและขำดทุนทีเ่ กิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงในอัตรำแลกเปลีย่ นได้ รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำร
ดำเนินงำน
งบกำรเงินของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำท โดยสินทรัพย์และหนี ้สินแปลงค่ำด้ วยอัตรำ
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนำคำรพำณิ ชย์ รับซื ้อและขำย ณ วันสิ ้นปี รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยแปลงค่ำด้ วยอัตรำ
แลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ในระหว่ำงปี ผลจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวแสดงภำยใต้ สว่ นของผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนกำรถื อ
หุ้นของเงินลงทุนในหน่วยงำนต่ำงประเทศนัน้

3.10 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้ วยเงินสดและเงินฝำกธนำคำร เงิน
ลงทุนชั่วครำว ลูกหนีแ้ ละเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ และเจ้ ำหนีอ้ ื่น ซึ่งนโยบำยกำรบัญ ชี เฉพำะสำหรับ รำยกำรแต่ละ
รำยกำร ได้ เปิ ดเผยแยกไว้ ในแต่ละหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง
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3.11 กำรใช้ ดลุ ยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรอำจต้ องใช้ ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรผลกระทบของเหตุกำรณ์ ที่ไม่แน่นอนในอนำคต ที่อำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดง
ในงบกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ด้ วยเหตุนี ้ผลที่เกิดขึน้ จริ งจึงอำจแตกต่ำง
ไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ได้ แก่ ค่ำเผื่อหนี ้
สงสัย จะสูญ ค่ำ เผื่ อมูลค่ำสิน ค้ ำ ลดลง ค่ำ เสื่อ มรำคำ ค่ำ เผื่ อ กำรด้ อยค่ำของสิน ทรั พ ย์ และภำระผูก พัน
ผลประโยชน์พนักงำน
3.12 ผลประโยชน์พนักงำน
บริ ษั ทฯ รับ รู้ เงิน เดือน ค่ำจ้ ำง โบนัส เงิน สมทบกองทุน ประกัน สังคม กองทุน สำรองเลี ้ยงชี พ และ
ผลประโยชน์อื่นๆ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
เงิ นชดเชยเมื่ อออกจำกงำนของพนัก งำนตำมที่ก ำหนดไว้ ในกฎหมำยของประเทศไทยบันทึกเป็ น
ค่ำ ใช้ จ่ ำ ย ในส่ว นของก ำไรขำดทุน ตลอดอำยุก ำรท ำงำนของพนั ก งำนภำระผูก พัน ของบริ ษั ท เกี่ ย วกับ
ผลประโยชน์ พ นัก งำนหลังออกจำกงำนนี ค้ ำนวณโดยนัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัยโดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ อย่ำงไรก็ตำมผลประโยชน์หลังออกจำกงำนที่เกิดขึ ้น
จริ งนันอำจแตกต่
้
ำงไปจำกที่ประมำณไว้
บริ ษั ทฯ รับ รู้ กำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ที่เกิ ดขึน้ ในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ ำงรับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อบริ ษัท ฯ แสดงเจตนำผูกพันอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับกำร
เลิกจ้ ำงและไม่มีควำมเป็ นไปได้ ที่จะยกเลิก มีร ำยละเอียดอย่ำงเป็ นทำงกำรทังกำรเลิ
้
กจ้ ำงก่อนวันเกษี ยณ
ตำมปกติหรื อกำรสนับสนุนกำรออกจำกงำนโดยสมัครใจ
ต้ นทุนบริ กำรในอดีตจะถูกรับรู้ ทงจ
ั ้ ำนวนในงบกำไรขำดทุนทันทีที่ บริ ษัทฯ มีกำรแก้ ไขโครงกำรหรื อ
ลดขนำดโครงกำร หรื อเมื่อรับรู้ต้นทุนกำรปรับโครงสร้ ำงที่เกี่ยวข้ อง

3.13 ภำษีเงินได้
ภำษี เงินได้ ประกอบด้ วยภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี ภำษี เงินได้ ของปี
ปั จจุบนั และภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี รับรู้ ในงบกำไรขำดทุน ยกเว้ นส่วนที่ เกี่ ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรรวมธุรกิจ หรื อรำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภำษี เงินได้ ปัจจุบนั ได้ แก่ ภำษี ที่คำดว่ำจะจ่ำยให้ กับหน่วยงำนจัดเก็ บภำษี ของรัฐโดยคำนวณจำก
กำไรทำงภำษี ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษี อำกรโดยใช้ อตั รำภำษี ที่ประกำศใช้ หรื อที่คำดว่ำมีผล
บังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี บันทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี ้สิน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษี ของสินทรัพย์ และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องนัน้
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ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีวดั มูลค่ำโดยใช้ อตั รำภำษี ที่คำดว่ำจะใช้ กบั ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว เมื่อมีกำร
กลับรำยกำรโดยอิงกับกฎหมำยที่ประกำศใช้ หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่นอนว่ำกำไรเพื่อเสีย
ภำษี ในอนำคตจะมีจำนวนเพียงพอกับกำรใช้ ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว สินทรัพย์ภำษี เงินได้
รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้
จริ ง
3.14 กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน
กำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปี ด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก
ที่ออกจำหน่ำยแล้ ว
4. เงินลงทุนชัว่ ครำว - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนชัว่ ครำวประกอบด้ วย

หลักทรัพย์เพื่อค้ ำ – หน่วยลงทุน
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำ
รวมเงินลงทุนชัว่ ครำว – สุทธิ

บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
148,258,791
205,147,689
1,578,308
315,471
149,837,099
205,463,160

5. ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้กำรค้ ำแยกตำมอำยุหนี ้ทีค่ ้ ำงชำระได้ ดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
72,601,171
68,537,521
เกินกำหนดชำระ
น้ อยกว่ำ 3 เดือน
11,338,320
26,845,148
3 เดือน ถึง 6 เดือน
2,324,493
1,182,725
6 เดือน ถึง 12 เดือน
102,093
173,691
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ ้นไป
15,024
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
86,366,077
96,754,109
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6. ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรอื่น – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้กำรค้ ำแยกตำมอำยุหนี ้ทีค่ ้ ำงชำระได้ ดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
194,944,438
188,210,736
เกินกำหนดชำระ
น้ อยกว่ำ 3 เดือน
153,946,544
124,831,458
3 เดือน ถึง 6 เดือน
1,980,719
1,476,518
6 เดือน ถึง 12 เดือน
375,378
2,606,474
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ ้นไป
3,686,669
3,332,567
รวม
354,933,748
320,457,753
หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(4,135,073)
(3,988,600)
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรอื่น - สุทธิ
350,798,675
316,469,153
กำรเปลีย่ นแปลงของค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในระหว่ำงปี สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี ้
บำท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(3,988,600)
ลดลงระหว่ำงปี
(146,473)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(4,135,073)
7. ลูกหนี ้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหนี ้อื่นระกอบด้ วย

หมำยเหตุ
เงินทดรองจ่ำย – กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
รำยได้ ค้ำงรับ – กิจกำรอื่น
รำยได้ ค้ำงรับ – กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
เงินทดรองจ่ำย – กิจกำรอื่น
อื่นๆ
ลูกหนี ้อื่น

22

บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
9,567,172
1,038,453
392,257
4,829,659
3,273,285
19,100,826

11,389,090
1,643,991
398,115
5,544,119
3,847,476
22,822,791
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8.

สินค้ ำคงเหลือ – สุทธิ

สินค้ ำสำเร็จรูป
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำ
สินค้ ำสำเร็จรูป - สุทธิ
งำนระหว่ำงทำ
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำ
งำนระหว่ำงทำ - สุทธิ
วัตถุดิบ
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำ
วัตถุดิบ - สุทธิ
อะไหล่
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำ
อะไหล่ - สุทธิ
หีบห่อและวัสดุสิ ้นเปลือง
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำ
หีบห่อและวัสดุสิ ้นเปลือง - สุทธิ
สินค้ ำระหว่ำงทำง
สินค้ ำคงเหลือ - สุทธิ

บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
94,261,223
73,102,647
(20,126,529)
(21,721,073)
74,134,694
51,381,574
3,571,800
4,857,826
(2,823,844)
(2,884,801)
747,956
1,973,025
38,500,769
32,138,384
(4,137,608)
(4,905,250)
34,363,161
27,233,134
3,867,481
2,860,987
(1,993,376)
(1,482,607)
1,874,105
1,378,380
5,231,560
5,850,108
(2,444,609)
(2,519,507)
2,786,951
3,330,601
3,202,538
3,294,410
117,109,405
88,591,124

กำรเปลีย่ นแปลงของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำในระหว่ำงปี สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี ้
บำท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(33,513,238)
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงปี
1,987,272
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(31,525,966)
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9. เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

ชื่อบริ ษัท

ประเภทกิจกำร

ลักษณะ
ทุนจดทะเบียน สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ (ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐ) เงินลงทุน

L.S Pack Co., ผลิตหลอดลำมิเนต ถือหุ้นและ/หรื อ
Ltd.
กรรมกำรร่วมกัน

ชื่อบริ ษัท

ประเภทกิจกำร

3.90

25%

ลักษณะ
ทุนจดทะเบียน สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ (ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐ) เงินลงทุน

L.S Pack Co., ผลิตหลอดลำมิเนต ถือหุ้นและ/หรื อ
Ltd.
กรรมกำรร่วมกัน

3.90

25%

วิธีรำคำทุน

บำท
2561
เงินลงทุน
วิธีสว่ นได้ เงินปั นผล
เสีย

27,421,905 67,438,020

วิธีรำคำทุน

-

บำท
2560
เงินลงทุน
วิธีสว่ นได้ เงินปั นผล
เสีย

27,421,905 66,397,447

-

เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2544 บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำกับบริ ษัทในสหรัฐอเมริ กำเพื่อลงทุนใน L.S Pack Company Limited ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทในประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม โดยมีระยะเวลำในกำรดำเนินงำน 26 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 16 ตุลำคม 2544 และ
อำจขยำยระยะเวลำได้ หำกได้ รับอนุมตั ิจำกทำงกำรของประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม กำรลงทุนดังกล่ำวได้ รับอนุมตั ิจำก
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2544
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556 L.S Pack Company Limited ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรควบคุมนิคมอุตสำหกรรมนคร
โฮจิมินห์ ประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจำก 2.5 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ เป็ น 3.5 ล้ ำน
ดอลลำร์ สหรัฐฯ ในปี 2557 บริ ษัทร่วมนำกำไรสะสมจำนวน 1.0 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ มำใช้ ในกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว ทังนี
้ บ้ ริ ษัทยังคง
มีสดั ส่วนกำรลงทุน 25% เท่ำเดิม
เมื่ อวันที่ 30 ตุลำคม 2558 L.S Pack Company Limited ได้ รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรควบคุม นิค มอุต สำหกรรมนคร
โฮจิมินห์ ประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจำก 3.5 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ เป็ น 3.9 ล้ ำน
ดอลลำร์ สหรัฐฯ ในปี 2559 โดยบริ ษัทร่ วมนำกำไรสะสมจำนวน 0.4 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ มำใช้ ในกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว ทังนี
้ ้บริ ษัท
ยังคงมีสดั ส่วนกำรลงทุน 25% เท่ำเดิม
ในงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกเงินลงทุนในบริ ษัท
ร่วมจำนวน 67.44 ล้ ำนบำท และ 66.40 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ (คิดเป็ นร้ อยละ 4.73 และร้ อยละ 4.69 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ)
และส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม สำหรับปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 จำนวน 1.95 ล้ ำนบำท และ 2.85
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ(คิดเป็ นร้ อยละ 2.06 และร้ อยละ 2.41 ของกำไรสำหรับปี ตำมลำดับ) โดยถือตำมข้ อมูลทำงกำรเงินล่ำสุดที่ผำ่ น
กำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ ว

3,356,981

3,356,981

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

104,791,175
2,467,345
1,063,277
108,321,797

1

1
26,812,702

27,136,067

(845,249) (77,655,108)
(3,853,987)
(845,249) (81,509,095)

845,250
845,250

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
อาคาร

404,877,099

273,973,792

(821,942,701)
(71,730,775)
16,877,854
(876,795,622)

1,095,916,493
13,619,968
(16,933,435)
189,069,695
1,281,672,721

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

4,232,531

4,178,550

(22,600,143)
(1,141,299)
(23,741,442)

26,778,693
239,500
955,780
27,973,973

ระบบ
สาธารณูปโภค
54,357,119
4,400,736
(444,351)
58,313,504

เครื่ องใช้
สานักงาน
40,163,063
3,239,234
(716,000)
42,686,297

ยานพาหนะ

29,937,557

29,879,905

8,220,934

9,107,185

2,104,769

667,890

492,809,038

3
อาคารระหว่าง 3
เครื่ องจักร
ก่อสร้าง 3
รวม
ระหว่างติดตั้ง
3
179,453,778
46,721
1,684,995,507
14,002,706
1,076,961
51,490,640
(279,034)
(46,721)
(21,033,468)
(191,072,681)
(409,071)
2,104,769
667,890
1,715,452,679
3
(1,145,312,168)
(97,562,058)
20,230,585
(1,222,643,641)
3
179,453,778
46,721
539,683,339

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวรที่ตดั ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ มีราคาทุนเดิม จานวน 816.18 ล้านบาท และ 777.98 ล้านบาท ตามลาดับ

12,598,574

12,550,359

(149,406,329) (41,806,760) (31,055,878)
(12,779,530) (4,352,460) (3,704,007)
2,613,919
444,290
294,522
(159,571,940) (45,714,930) (34,465,363)

179,286,234
12,444,190
(2,613,927)
393,000
189,509,497

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี มีจานวน 97,562,058 บาท ในปี 2561 และ 88,337,281 บาท ในปี 2560 ได้รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนแล้ว

-

3,356,981
3,356,981

ที่ดิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ราคาทุน :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
ลดลง / ตัดจาหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ลดลง / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1.
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10. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ
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11. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื ้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

12,679,276
308,697
12,987,973

ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(9,165,058)
(872,520)
(10,037,578)

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

3,514,218

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

2,950,395

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี มีจำนวน 872,520 บำท ในปี 2561 และ 827,361 บำท ในปี 2560 ได้ รวมอยูใ่ นงบกำไร
ขำดทุนแล้ ว
12. ค่ำใช้ จำ่ ยจ่ำยล่วงหน้ ำ
เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2555 บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำเช่ำอำคำรพำณิชย์สองฉบับกับบริ ษัทแห่งหนึ่งมีกำหนด
ระยะเวลำ 30 ปี โดยบริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกสิทธิกำรเช่ำอำคำรเป็ นส่วนหนึ่ งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้ จำ่ ยจ่ำยล่วงหน้ ำตัดบัญชีโดยวิธีเส้ นตรงเป็ นระยะเวลำ 30 ปี เริ่ มตังแต่
้ เดือนพฤษภำคม 2557
บำท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
13,584,985
หัก ตัดเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยระหว่ำงปี
(514,834)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

13,070,151

13. วงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกู้ยืมจำกธนำคำรหลำยแห่ง
รวมจำนวนทังสิ
้ ้น 142 ล้ ำนบำท ในจำนวนนี ้วงเงิน 15 ล้ ำนบำท ค ้ำประกันโดยกรรมกำรของบริ ษัทฯ โดยไม่มีกำรคิด
ค่ำธรรมเนียมค ้ำประกัน
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14. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนในระหว่ำงปี มีดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัท
2561
2560
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 1 มกรำคม
17,069,900
13,786,693
ผลประโยชน์ที่จ่ำยแล้ ว
(260,180)
(204,200)
ต้ นทุนบริ กำรปั จจุบนั และดอกเบี ้ย
3,779,244
3,487,407
ต้ นทุนบริ กำรในอดีต
4,873,433
ขำดทุน(กำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย
(2,663,645)
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
22,798,752
17,069,900
ค่ำใช้ จำ่ ยที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
ต้ นทุนบริ กำรปั จจุบนั
3,313,372
3,106,357
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
465,872
381,050
รวม
3,779,244
3,487,407
ต้ นทุนบริ กำรในอดีต
4,873,433
รวม
8,652,677
3,487,407
ข้ อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
มีดงั นี ้
ร้ อยละ
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
อัตรำมรณะ

2561
2.56
6.20
0 - 38.00*
TMO 2017***

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

* ขึ ้นอยูก่ บั อัตรำถัวเฉลีย่ ของกลุม่ พนักงำน
** อ้ ำงอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย
ข้ อสมมุติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่นำมำวิเครำะห์ ควำมอ่อนไหว ได้ แก่ อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนและกำรมรณะ โดยถือว่ำข้ อสมมติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบของกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
จำกกำรเปลีย่ นแปลงในข้ อสมมุติที่เกี่ยวข้ องดังกล่ำวข้ ำงต้ น ที่อำจเป็ นไปได้ อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี ้
- ถ้ ำอัตรำคิดลดเพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้ อยละ 1.00 ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำนในงบกำรเงิ นจะลดลง 1.94 ล้ ำนบำท
(เพิ่มขึ ้น 2.23 ล้ ำนบำท)
- ถ้ ำอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ ้น (ลดลง) ร้ อยละ 1.00 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนในงบกำรเงินจะเพิ่มขึ ้น
2.13 ล้ ำนบำท (ลดลง 1.89 ล้ ำนบำท)
- ถ้ ำพนักงำนอำยุยืนขึ ้น (สันลง)
้ 1 ปี ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำนในงบกำรเงิ นจะเพิ่มขึ ้น 0.08 ล้ ำนบำท (ลดลง
0.08 ล้ ำนบำท)
ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ ำงต้ น มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนได้ คำนวณโดยกำร
ใช้ วิธีเดียวกันกับที่คำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 ที่ประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้ ให้ ควำมเห็นชอบร่ ำงพระรำชบัญญัติ คุ้มครองแรงงำน
โดยมีสำระสำคัญคือกำรปรับเพิ่มอัตรำค่ำชดเชยให้ กบั ลูกจ้ ำงที่ทำงำนตังแต่
้ 20 ปี ขึ ้นไปให้ ได้ ค่ำชดเชยอัตรำใหม่จำกเดิม 300 วัน
เป็ น 400 วัน ณ ปั จจุ บั นร่ ำงดังกล่ ำวอยู่ระหว่ ำงรอประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำ อย่ ำงไรก็ ตำม บริ ษั ทฯ ได้ แก้ ไขโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับร่ ำงฯ ดังกล่ำว จึงมีผลทำให้ ประมำณกำรหนี ้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ของบริ ษัทฯณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู้ต้นทุนบริ กำร
ในอดีตเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนแล้ ว
15. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
บริ ษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด โดยจัดสรรอย่ำงน้ อยร้ อยละ 5 ของ
ก ำไรสุ ท ธิ ป ระจ ำปี หั ก ด้ วยขำดทุ น สะสมยกมำ (ถ้ ำมี ) จนกว่ ำ ทุ น ส ำรองดั งกล่ ำ วจะมี จ ำนวนไม่ น้ อยกว่ ำ ร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตำมกฎหมำยนี ้จะนำไปจ่ำยเงินปั นผลไม่ได้
16. กำรจ่ำยเงินปั นผล
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561 และวันที่ 28 เมษำยน 2560 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติให้ จ่ำยเงินปั นผล
แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 5.83 บำท และ 5.15 บำท รวมเป็ นเงิน 34.98 ล้ ำนบำท และ 30.90 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
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17. รำยได้
รำยได้ สำหรับกิจกำรที่ได้ รับกำรส่งเสริ ม และไม่ได้ รับกำรส่งเสริ ม สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
บำท
2561
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กิจกำรที่ได้ รับ
กิจกำรที่ไม่ได้ รับ
กำรส่งเสริ ม
กำรส่งเสริ ม
รวม
รำยได้ จำกกำรส่งออก
8,092,924
94,518,898
102,611,822
รำยได้ จำกกำรขำยภำยในประเทศ
313,165,995
1,238,648,808
1,551,814,803
รำยได้ อื่น
20,223,092
20,223,092
รวมรำยได้

รำยได้ จำกกำรส่งออก
รำยได้ จำกกำรขำยภำยในประเทศ
รำยได้ อื่น
รวมรำยได้

321,258,919

1,353,390,798

1,674,649,717

บำท
2560
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กิจกำรที่ได้ รับ
กิจกำรที่ไม่ได้ รับ
กำรส่งเสริ ม
กำรส่งเสริ ม
รวม
18,376,232
18,376,232
233,525,022
1,319,051,933
1,552,576,955
69,309
16,694,775
16,764,084
233,594,331

1,354,122,940

1,587,717,271
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18. ค่ำใช้ จำ่ ยตำมลักษณะ
ค่ำใช้ จำ่ ยสำคัญๆ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ซึง่ จำแนกตำมลักษณะได้ ดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
กำรเปลีย่ นแปลงในสินค้ ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำ
19,872,548
9,083,320
ซื ้อสินค้ ำสำเร็ จรูป
642,856,459
598,737,586
วัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลืองใช้ ไป
524,617,491
465,788,712
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร
23,044,693
21,903,155
ค่ำใช้ จำ่ ยพนักงำน
173,452,042
158,807,673
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
98,434,577
89,164,641
ค่ำขนส่ง
7,841,489
8,475,281
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ ำคงเหลือ
5,317,576
19. ค่ำใช้ จำ่ ยภำษี เงินได้
ค่ำใช้ จำ่ ยภำษี เงินได้ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

ค่ำใช้ จำ่ ยภำษี เงินได้ ของปี ปัจจุบนั
ค่ำใช้ จำ่ ย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้ จำ่ ยภำษี เงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
12,889,589
15,397,418
(1,903,592)

(2,439,826)

10,985,997

12,957,592
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ภำษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
ประกอบด้ วย
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัท
2561
2560
ค่ำใช้ จำ่ ย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้ องกับ
- ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำใช้ จำ่ ย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

532,729

-

532,729

-

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษี ที่ใ ช้
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
2561
2560
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษี เงินได้ นติ ิบคุ คล
105,820,813
131,239,299
อัตรำภำษี เงินได้ นติ ิบคุ คล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษี เงินได้ นติ ิบคุ คลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษี สำหรับ:
- รำยได้ ที่ไม่รวมคิดภำษี เงินได้
- ค่ำใช้ จำ่ ยทีเ่ ข้ ำเงื่อนไขหักได้ เพิ่ม
- ค่ำใช้ จำ่ ยต้ องห้ ำม

20%
21,164,163

20%
26,247,860

(10,268,303)
(1,170,449)
1,260,586

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

ค่ำใช้ จำ่ ยภำษี เงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

10,985,997

12,957,592
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กำไรทำงบัญชีก่อนภำษี เงินได้ นติ ิบคุ คล

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
103,865,883
128,384,499

อัตรำภำษี เงินได้ นติ ิบคุ คล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษี เงินได้ นติ ิบคุ คลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษี สำหรับ:
- รำยได้ ที่ไม่รวมคิดภำษี เงินได้
- ค่ำใช้ จำ่ ยทีเ่ ข้ ำเงื่อนไขหักได้ เพิ่ม
- ค่ำใช้ จำ่ ยต้ องห้ ำม

20%
20,773,177

20%
25,676,900

(9,877,317)
(1,170,449)
1,260,586

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

ค่ำใช้ จำ่ ยภำษี เงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

10,985,997

12,957,592

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีประกอบด้ วยรำยกำรดังต่อไปนี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ ำคงเหลือ
6,305,193
6,702,648
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
4,559,751
3,436,866
รวม

10,864,944

10,139,514

1,470,314

2,115,747

1,470,314

2,115,747

หนีส้ นิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่ำเสือ่ มรำคำสะสมที่เกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลง
ประมำณกำรอำยุกำรใช้ งำนของทรัพย์สนิ
รวม
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สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิน ภำษี เงิ น ได้ รอกำรตัด บัญ ชี หัก กลบลบกัน แสดงยอดสุท ธิ ในงบ แสดงฐำนะกำรเงิ น
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี

10,864,944

10,139,514

หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี

(1,470,314)

(2,115,747)

9,394,630

8,023,767

สุทธิ
20. กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ

ในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำร่วมกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพกับกองทุนแห่งหนึ่ง โดยพนักงำนจ่ำยเงินสะสมในอัตรำ
ร้ อยละ 3 จำกเงินเดือนของพนักงำนแต่ละคน และบริ ษัทฯ จ่ำยสมทบอีกส่วนหนึง่ ในอัตรำที่เท่ำกัน
บริ ษัทฯ ได้ จ่ำยเงินสมทบเข้ ำกองทุนฯ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ2560 เป็ นจำนวน 1.73
ล้ ำนบำท และ 1.54 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
21. สัญญำเช่ำระยะยำว
21.1. บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันหลำยแห่ง มีกำหนดระยะเวลำ 3 ปี เริ่ ม
ตังแต่
้ ปี 2560 โดยบริ ษัทฯ ต้ องจ่ำยค่ำเช่ำในอัตรำที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
21.2. บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำเช่ำอำคำรโรงงำนกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง เป็ นระยะเวลำ 3 ปี เริ่ มตังแต่
้ ปี 2560
โดยบริ ษัทฯ ต้ องจ่ำยค่ำเช่ำในอัตรำที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
21.3. บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำเช่ำอำคำรพำณิชย์สองฉบับกับบริ ษัทแห่งหนึง่ มีกำหนดระยะเวลำ 30 ปี เริ่ มตังแต่
้ เดือน
พฤษภำคม 2557 โดยบริ ษัทฯ ต้ องจ่ำยค่ำเช่ำในอัตรำที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรขันต
้ ำ่ ตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวข้ ำงต้ นทีต่ ้ องจ่ำยในอนำคต มีดังนี ้
ช่วงระยะเวลำ
สัญญำเช่ำ
ไม่เกินหนึง่ ปี
เกินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้ ำปี
ที่ดินและอำคำร
11.06
12.66

(ล้ ำนบำท)
เกินห้ ำปี
1.68
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22. รำยกำรที่เกิดขึ ้นกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
22.1 บริ ษัทฯ มีรำยกำรบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
ดังนี ้
ล้ ำนบำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
ยอดคงค้ ำง ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริ ษัทร่วม :
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
67
66
27
27
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน :
ลูกหนี ้กำรค้ ำ
86
97
86
97
เงินทดรองจ่ำย
10
11
10
11
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
33
62
33
62
ค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย
3
3
3
3
บริ ษัทฯ มีรำยกำรบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561 และ 2560 ดังนี ้
ล้ ำนบำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำยกำรที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงปี
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน :
รำยได้ จำกกำรขำย
213.86
250.21
ไม่แตกต่ำงจำกรำยกำรที่กระทำ
กับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ค่ำเช่ำรับ
2.04
1.32
รำคำตำมสัญญำ
รำยได้ อื่น
0.03
0.16
รำคำทีต่ กลงร่วมกัน
ซื ้อสินค้ ำ
488.30
577.48
ไม่แตกต่ำงจำกรำยกำรที่กระทำ
กับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ค่ำเช่ำจ่ำย
13.52
9.51
รำคำตำมสัญญำ
ค่ำใช้ จำ่ ยอื่น
6.76
8.31
รำคำทีต่ กลงร่วมกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน :
ค่ำเช่ำจ่ำย
1.76
รำคำตำมสัญญำ
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22.2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำรนี ้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ
ประกอบด้ วยค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้ แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ อง รวมไปถึงผลประโยชน์
ตอบแทนในรู ปแบบอื่น ทังนี
้ ้ กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ หมำยถึงบุคคลที่กำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำรสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
บำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

21,584,102
1,460,591
23,044,693

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

23. สิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริ มกำรลงทุน
บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิพิเศษจำกคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน ดังนี ้
23.1.บัตรส่งเสริ มกำรลงทุน ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2554 ในกิจกำรผลิตฟิ ล์มพลำสติก สิทธิประโยชน์ที่สำคัญ ได้ แก่
กำรได้ รับลดหย่อนอำกรขำเข้ ำสำหรับเครื่ องจักร กำรได้ รับยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับ วัตถุดิบและวัสดุจำเป็ น
ที่ต้องนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ เพื่ อใช้ ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก และได้ รับยกเว้ นภำษี เงินได้ นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้ รับส่งเสริ มเป็ นระยะเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้ (วันที่ 11 สิงหำคม
2555)
23.2. บัตรส่งเสริ มกำรลงทุน ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2554 ในกิจกำรผลิตฟิ ล์มพลำสติก สิทธิประโยชน์ที่สำคัญ ได้ แก่
กำรได้ รับลดหย่อนอำกรขำเข้ ำสำหรับเครื่ องจักร กำรได้ รับยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับ วัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่
ต้ องนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก และได้ รับยกเว้ นภำษี เงินได้ นิติบคุ คลสำหรับกำไร
สุทธิ จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้ รับส่งเสริ มเป็ นระยะเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้ ( วันที่ 10 พฤษภำคม
2561)
23.3. บัตรส่งเสริ มกำรลงทุน ลงวันที่ 16 กันยำยน 2554 ในกิจกำรผลิตหลอดลำมิเนต สิทธิประโยชน์ที่สำคัญ ได้ แก่
กำรได้ รับลดหย่อนอำกรขำเข้ ำสำหรับเครื่ องจักร กำรได้ รับยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรั บวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่
ต้ องนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก และได้ รับยกเว้ นภำษี เงินได้ นิติบคุ คลสำหรับกำไร
สุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้ รับส่งเสริ มเป็ นระยะเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้ (วันที่ 1 มีนำคม 2556)
23.4.บัต รส่ง เสริ ม กำรลงทุ น ลงวัน ที่ 19 มิ ถุน ำยน 2556 ในกิ จ กำรผลิ ต สติ๊ ก เกอร์ (Printed Adhesive Label)
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สิทธิ ประโยชน์ที่สำคัญ ได้ แก่ กำรได้ รับลดหย่อนอำกรขำเข้ ำสำหรับเครื่ องจักร กำรได้ รับยกเว้ นอำกรขำเข้ ำ
สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ต้องนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก และได้ รับยกเว้ น
ภำษี เงินได้ นิติบคุ คลสำหรับกำไรสุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้ รับส่งเสริ มเป็ นระยะเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ ม
มีรำยได้ (วันที่ 6 กันยำยน 2557)
23.5.บัตรส่งเสริ มกำรลงทุน ลงวันที่ 4 ตุลำคม 2556 ในกิ จกำรผลิตสติ๊ กเกอร์ (Printed Adhesive Label) สิท ธิ
ประโยชน์ที่สำคัญ ได้ แก่ กำรได้ รับลดหย่อนอำกรขำเข้ ำสำหรับเครื่ องจักร กำรได้ รับยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับ
วัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ต้องนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก และได้ รับยกเว้ นภำษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลสำหรับกำไรสุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้ รับส่งเสริ มเป็ นระยะเวลำ 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้
(วันที่ 21 เมษำยน 2561)
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ ในบัตรส่งเสริ มเพื่อให้ ได้ รับสิทธิพิเศษดังกล่ำว
24. ภำระผูกพันและหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษัทฯ มีภำระผูกพันและหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้น ดังต่อไปนี ้
24.1.เลตเตอร์ ออฟเครดิตที่เปิ ดไว้ แต่ยงั ไม่ได้ ใช้ เป็ นจำนวนเงินประมำณ 3.26 ล้ ำนบำท
24.2. บริ ษัทฯ มีภำระผูกพันจำกกำรซื ้อสินทรัพย์ถำวร เป็ นจำนวนเงินประมำณ 7.70 ล้ ำนบำท
24.3. บริ ษัทฯ มีภำระผูกพันจำกกำรซื ้อสินค้ ำสำเร็ จรูปและวัตถุดิบ เป็ นจำนวนเงินประมำณ 21.89 ล้ ำนบำท
24.4. หนี ้สินที่อำจจะเกิดขึ ้น เนื่องจำกกำรให้ ธนำคำรค ้ำประกัน เป็ นจำนวนเงินประมำณ 12.81 ล้ ำนบำท
25. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
ควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ บริ ษัทฯ ไม่ได้ มีกำรทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลีย่ น ดังนี ้
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หน่วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
สินทรัพย์ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
เงินฝำกธนำคำร
- สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
ลูกหนี ้กำรค้ ำ
- สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
- สกุลเงินสิงคโปร์
หนี ้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
- สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
เจ้ ำหนี ้ค่ำซื ้อสินทรัพย์
- สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
- สกุลเงินยูโร

0.02

0.40

0.04
0.05

0.10
0.02

0.10

0.12

0.39

0.05
0.92

ควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี ้ย
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ เกิ ดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ยในตลำดในอนำคต ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ้ยเนื่องจำกมีเงิน
ฝำกกับธนำคำร แต่สินทรัพย์ดงั กล่ำวจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ บริ ษัทฯจึงมิได้ ใช้ ตรำสำรอนุพนั ธ์ ทำงกำรเงินเพื่อ
ป้องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำว
ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรให้ สนิ เชื่อ
ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อ เกิดจำกกำรที่คู่สญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดในสั ญญำ ซึ่งก่อให้ เกิด
ควำมเสีย หำยทำงกำรเงิน แก่ บริ ษัทฯ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ กำรกระจุก ตัวของลูก หนี ้กำรค้ ำ มีไม่ม ำก เนื่อ งจำก
ลูกหนี ้ของบริ ษัทฯ อยู่ในอุตสำหกรรมที่แตกต่ำงกัน
สำหรับลูก หนี ้กำรค้ ำที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบัญ ชีข องลูก หนี ้กำรค้ ำ หลังจำกหัก
ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เป็ นมูลค่ำที่คำนึงถึง ควำมเสีย่ งสูงสุดที่เกิดจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
มูลค่ำยุติธรรม
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทฯ เชื่อว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และหนี ้สินทำงกำรเงินดังกล่ำว
จะไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับมูลค่ำตำมบัญชี
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26. ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่วนงำน
ข้ อมูลของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 จำแนกตำมส่วน
งำนทำงธุรกิจได้ ดังนี ้
พันบำท
2561
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
พลำสติกฟิ ล์ม
รำยได้ จำกกำรขำย
กำไรขันต้
้ น

1,040,148
98,668

สติ๊กเกอร์
442,889
111,193

หลอด
84,173
15,012

อื่น ๆ

87,216 1,654,426
2,044 226,917

รำยได้ อื่น
- กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
- อื่นๆ

1,277
18,946

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำร
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม
ภำษี เงินได้
กำไรสำหรับปี
สินทรัพย์ที่ใช้ ในส่วนงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรอื่น - สุทธิ
สินค้ ำคงเหลือ - สุทธิ
อื่นๆ
สินทรัพย์สว่ นกลำง
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31ธันวำคม 2561

รวม

(35,539)
(107,735)
1,955
(10,986)
94,835

64,894
189,869
80,498
146,113

16,856
116,103
30,168
281,561

4,616
28,190
86,742

16,636
6,443
-

86,366
350,798
117,109
514,416
357,838
1,426,527
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พันบำท
2560
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
พลำสติกฟิ ล์ม
รำยได้ จำกกำรขำย
กำไรขันต้
้ น

1,015,079
76,874

สติ๊กเกอร์
468,182
138,800

หลอด
93,706
27,309

อื่น ๆ
-

รำยได้ อื่น
- กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
- อื่นๆ

1,576,967
242,983
992
13,584

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำร
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ภำษี เงินได้
กำไรสำหรับปี
สินทรัพย์ที่ใช้ ในส่วนงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรอื่น - สุทธิ
สินค้ ำคงเหลือ - สุทธิ
อื่นๆ
สินทรัพย์สว่ นกลำง
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

รวม

(34,052)
(95,122)
2,855
(12,958)
118,282

67,383
179,774
64,112
158,396

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

8,268
29,322
91,992

-

96,754
316,469
88,591
573,697
339,263
1,414,774
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27. กำรจัดประเภทบัญชีใหม่
บริ ษัทฯ ได้ มีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงบัญชีในงบกำรเงินที่นำมำเปรี ยบเทียบใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีของปี ปัจจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ หรื อส่วนของผู้ถือหุ้นตำมที่เคยรำยงำนไว้
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ที่สำคัญมีดงั ต่อไปนี ้
บำท
ตำมที่เคยรำยงำนไว้
หลังกำรจัดประเภทใหม่
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินค้ ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำยได้
รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้ อื่น - อื่นๆ
ค่ำใช้ จ่ำย
ต้ นทุนขำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร

87,272,318
5,146,444

88,591,124
3,827,638

1,570,953,187
15,772,475

1,576,967,187
13,584,164

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

1,333,984,154
34,052,130
95,122,177

28. กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบกำรเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562

