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ข้อมูลทัว่ ไป
บริษัททีออกหลักทรัพย์

: บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)

ชือย่อหลักทรัพย์
เลขทีทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: TOPP
: 0107537001994 (เลขทีเดิม บมจ. 446)
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์หลายประเภทคือ ฟิ ล์มพลาสติกทีใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
เพือใช้บรรจุภณ
ั ฑ์และหีบห่อ บริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือพิมพ์บนฟิ ลม์ พลาสติกแบบม้วน
และผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต เพือใช้บรรจุยาสีฟัน
ทุนจดทะเบียน
: 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 6,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
สถานทีตัง - สํานักงานใหญ่ : 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
: (662) 0-2285-4940, 0-2678-1051-5
โทรสาร
: (662) 0-2285-4942, 0-2678-1175
Website
: http://www.topp.co.th
จัดตังขึนเมือวันที
: 12 พฤษภาคม 2526
จดทะเบียนเป็ น บมจ.
: 3 มิถนุ ายน 2537

นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9001

ผูส้ อบบัญชี

: นางสาวดรณี สมกําเนิด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที 5007
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2234-1676, 0-2237-2132
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รายได้รวม

กําไรส ุทธิ

สินทรัพย์รวม
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ข้อมูลทางการเงินโดยสร ุป
หน่วย : ล้านบาท

งบกําไรขาดทุน
ขายสุทธิ
รายได้รวม
กําไรขันต้น
กําไรสุทธิ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
หุน้
กําไรสุทธิตอ่ หุน้
(บาท)
เงินปั นผลต่อหุน้
(บาท)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)
* ยังไม่ได้รบั การอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้

2562

2561

2560

1,577.99
1,600.44
231.84
113.56

1,654.43
1,674.65
226.92
94.83

1,576.97
1,591.54
242.98
118.28

1,497.95
167.49
1,330.46

1,426.53
182.20
1,244.33

1,414.77
231.52
1,183.26

15.81
4.67*
207.39

19.71
5.83
197.21

18.93
5.50*
221.74
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สารจากคณะกรรมการ
ปี 2562 ทีผ่านมาเป็ นปี ทีภาวะเศรษฐกิจทังภายในประเทศและต่างประเทศมีความผันแปรสูง สงครามการค้าระหว่าง
ประเทศรุนแรงมากกว่าปี ทีผ่านๆ มา โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนทีมีความรุ นแรงและส่งผลกระทบไป
ทัวโลก อีกทังการแข็งค่าอย่างต่อเนืองของเงินบาท ปั ญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางทีส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ทัวโลก ซึงทําให้ บริษัท ไทย.โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ได้รบั ผลกระทบอยู่บา้ ง
โดยภาพรวมในปี 2562 บริษัทฯ มียอดขายรวม 1,577.99 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 76.44 ล้านบาท หรือลดลง 4.62%
ซึงส่วนใหญ่ ลดลงจากการจําหน่ายเครืองสําอางไปประเทศจีน โดยส่วนงานนีบริษัทฯ เพิงทดลองตลาดในปี ก่อนเป็ นปี แรก แต่
ภายหลังตลาดในประเทศจีนมีการผลิตเองภายในประเทศมากขึน ยอดขายสินค้ากลุ่มนีจึงทยอยลดลงอย่างต่อเนือง แต่สินค้ากลุ่ม
นีไม่ได้เป็ นสินค้าทีทํากําไรแต่แรก จึงไม่กระทบกับกําไรขันต้นของบริษัทฯ ประกอบกับปี นี ต้นทุนวัตถุดิบมีราคาถูกลงเนืองจากการ
แข็งค่าขึนของเงินบาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิ 113.56 ล้านบาท เพิมขึน 18.73 ล้านบาท หรือเพิมขึน 19.75% เมือเทียบ
กับปี ก่อน
ในนามคณะกรรมการบริษั ท ใคร่ขอขอบคุณ คณะผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษั ทฯ ทุกท่าน ทีได้ทาํ งานกันอย่างเต็ม ที
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างดีมาตลอด ท้ายนีขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ พันธมิตรธุรกิจและผูเ้ กียวข้องทุกท่าน
บริษัทฯ หวังเป็ นอย่างยิงทีจะได้รบั การสนับสนุนจากทุกฝ่ ายเช่นนีต่อไป

สุธี ลิมอติบลู ย์
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

อรินทร์ จิรา
ประธานกรรมการ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ซึงจัดทําขึนตามมาตรฐาน
การบัญชีทีรับรองทัวไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมําเสมอ รวมทังมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาระสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้วยกรรมการทีเป็ นอิสระ กํากับดูแลงบการเงิน และ
ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพือให้มีความมันใจได้ว่า มีการบันทึกข้อมูลทางบัญ ชีถูกต้องครบถ้วนอย่าง
เพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี นีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชือมันได้ว่า งบการเงินของ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562 ได้ถกู ต้องในสาระสําคัญแล้ว

สุธี ลิมอติบลู ย์
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

อรินทร์ จิรา
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.นิล
สุวรรณ ลี ลารัศ มี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัยสิท ธิ เจริญ สัต ย์ และนายปมุข ศิ ริอังกุล เป็ น กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเป็ นอิสระ ไม่มีขอ้ จํากัดในการได้รบั ข้อมูล ภายใต้ขอบเขตตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ซึงสอดคล้องตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทังได้รบั ความร่วมมืออย่างดีจากผูบ้ ริหาร และพนักงานทีเกียวข้อง ซึงการปฏิบตั ิดงั กล่าวครอบคลุมในเรือง
การกํากับดูแลกิจการทีดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสียง ความโปร่งใสในการบริหารของฝ่ ายจัดการ รวมทังการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต และ
ฝ่ ายบริหาร เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ซึงจะจัดขึนก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส เพือรายงานและหารือร่วมกัน
กับคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ดงั นี
1. สอบทานงบการเงินประจําไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2562 ร่วมกับทีมผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายบริหาร งาน
ั ารายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที
ตรวจสอบภายใน และรับฟั งคําชีแจงของฝ่ ายบริหารเพือให้มนใจว่
เกี ยวข้อ งกัน ได้จัด ทํา ขึ นอย่ า งถูก ต้อ งตามควร การเปิ ด เผยข้อ มูล เพี ย งพอ เป็ น ไปตามหลัก การบัญ ชี ที รับ รอง
โดยทัวไป
2. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยอนุมัติแผนการตรวจสอบทีเน้นระบบการป้องกันความเสียง ระบบ
การควบคุมภายใน ทังด้านการปฏิบัติงาน (Operation) การรายงานทางการเงิน (Financial) และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance) ทีเพียงพอเหมาะสม เพือก่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีดีอนั เป็ นประโยชน์
กับบริษัท และผูถ้ ือหุน้ นอกจากนีฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ดาํ เนินการติดตามผลการตรวจสอบ โดยได้ประชุมหารือ
กับเจ้าหน้าทีและผูบ้ ริหารของหน่วยงานทีรับตรวจถึงความเป็ นไปได้ของแนวทางการแก้ไขปรับปรุง เพือประโยชน์
สูงสุด ของงานตรวจสอบภายใน และเพื อให้เกิ ดความมันใจในระบบการควบคุม ภายในที ต้องพัฒ นาตามการ
เปลียนแปลงของสภาวการณ์และเทคโนโลยี
3. การกํากับดูแลทีดี คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการทีดี
ด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรม ตลอดจนการดูแลให้บริษัทได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท และข้อกําหนดของหน่วยงานทีกํากับดูแล เพือความเชือมันของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี โดยการประเมินจะมุ่งเน้นความเป็ นอิสระ คุณภาพผลงาน
และชือเสียง ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อดณะกรรมการบริษัท เพือขออนุมตั ิทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตังนาง
ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ทะเบียนเลขที 4563 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที 3885 หรือ นางสาวดรณี สม
กําเนิด ทะเบียนเลขที 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ทะเบียนเลขที 5596 แห่งสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
เป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษั ท ประจําปี 2562 และกําหนดค่าสอบบัญ ชี เป็ น จํานวนเงิน 1,080,000 บาท (ปี 2561 :
1,020,000 บาท) เพือเสนอขออนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้
5. การทํารายการที เกี ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณาแล้วและไม่มี ป ระเด็นสอบทานเพิมเติ มจาก
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท รายชือและรายการทีเกิดขึนกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้อง ปรากฏตามทีได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินซึงอยู่ในรายงานประจําปี ฉบับนี สําหรับนโยบายการกําหนดราคา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้แสดงความเห็น
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เกี ยวกับ ประเด็ น ดังกล่าวไว้ว่า ไม่ แตกต่างจากรายการที กระทํากับ กิ จการทีไม่ เกี ยวข้อ ง เป็ นราคาตามสัญ ญา
ซึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความยุติธรรม และ
เป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบริษัท
6. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
จํานวนการเข้าร่วมประชุม 4/4
- นายชัยสิทธิ เจริญสัตย์
จํานวนการเข้าร่วมประชุม 4/4
- นายปมุข ศิรอิ งั กุล
จํานวนการเข้าร่วมประชุม 4/4
นอกจากนีคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคัญ ของการบริหารความเสียงในทุกโอกาสทีมีการประชุมหารือกับ
บริษัท มีความเห็นว่า บริษัทมีกลไกในการจัดการตามควรแล้ว และมีระบบการควบคุมภายในทีดีเพียงพอเหมาะสมกับสภาวการณ์
ทังนีคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสียงอย่างต่อเนือง

(ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จํานวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี
รายชือกรรมการ
นายอรินทร์ จิรา
นายสุธี
ลิมอติบลู ย์
นายชวลิต ลิมอติบลู ย์
ร.ต.อ. สุเมธ ลิมอติบลู ย์
นายบุญชู ลิมอติบลู ย์
นายมงคล ลิมอติบลู ย์
นายสุรภาพ ลิมอติบลู ย์
นายธนา โพธิกาํ จร
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
นายชัยสิทธิ เจริญสัตย์
นายปมุข ศิรอิ งั กุล

ตําแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมทังหมด (ครัง)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
4/4
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
4/4
กรรมการ
4/4
กรรมการ
2/4
กรรมการ
3/4
กรรมการ
4/4
กรรมการ
4/4
กรรมการ
4/4
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4/4
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4/4

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกิจการทังหลายของบริษัท และมีอาํ นาจหน้าทีดําเนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของทีประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ และมีอาํ นาจกระทําการใดๆ ตามที
ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ นอกจากนี ยังมีหน้าทีกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับ
ควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุป ดังนี
1. ดูแลและจัดการให้การดําเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทัง
มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ให้ความเห็นชอบด้าน วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
3. ให้ขอ้ เสนอแนะ ด้านนโยบายการบริหารจัดการ แผนธุรกิจ งบประมาณ กลยุทธ์ และเป้าหมายการปฏิบตั ิงานทีเสนอ
โดยฝ่ ายจัดการ
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ
5. พิจารณางบการเงินประจําไตรมาส และประจําปี และดูแลให้มีการจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามหลักการบัญ ชี ที
รับรองทัวไป
6. ดูแ ลกํากับ ให้มี ระบบการควบคุม ภายในที มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และการบริห ารความเสี ยงที เหมาะสม ตลอดจนการ
ตรวจสอบ ทังจากผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีภายนอก ให้ทาํ หน้าทีอย่างมีประสิทธิผล
7. ดูแลให้มีผทู้ าํ หน้าทีในการสือสารในเรืองต่างๆ กับผูถ้ ือหุน้ รายย่อยและผูส้ นใจลงทุนทัวไป รวมทังการประสานงาน
กับหน่วยงานทีกํากับดูแล
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คุณสมบัต ขิ องกรรมการอิส ระ
บริษัทกําหนดให้คาํ ว่า “กรรมการอิสระ” หมายความรวมถึง กรรมการทีไม่ทาํ หน้าทีจัดการของบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม เป็ นกรรมการทีเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผูถ้ ือหุน้ ทีมีอาํ นาจควบคุม และเป็ นผูซ้ งไม่
ึ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กั บ บริษั ท ในลั ก ษณะที จะทํา ให้มี ข้อ จํา กั ด ในการแสดงความเห็ น ที เป็ นอิ ส ระ ซึ งบริ ษั ท ได้ก ํา หนดคุ ณ สมบั ติ ข อง
“กรรมการอิสระ” ของบริษัท ดังนี
1 ถื อ หุ้น ไม่ เกิ น 1%* ของจํานวนหุ้น ที มี สิท ธิ ออกเสีย งทังหมดของบริษั ท บริษั ท ใหญ่ บ ริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่วม หรือ
นิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง
2 ไม่ เป็ น ลูก จ้า ง พนัก งาน ที ปรึก ษา หรือ ผู้มี อ าํ นาจควบคุม ของบริษั ท บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่ว ม หรือ
นิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง
3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมี ความขัดแย้งใน
ลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5 ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ น ผูส้ อบบัญ ชี ของบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษั ทร่วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู้ อบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการ
เงิน ซึงได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7 ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั แต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึงเป็ นผูท้ ี
เกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8 ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่
เป็ นหุน้ ส่วนทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9 ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท
* บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี
(ก) ผูบ้ ริหารของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ข) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ค) ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ง) บุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก)
(ข) หรือ (ค) ซึงได้แก่ บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร หรือญาติสนิทอืน
(จ) นิติบุคคลใดๆ ทีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอาํ นาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอืนใด ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญ
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2. ผู้บ ริห าร
คณะผูบ้ ริหารของบริษัทมีจาํ นวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี
รายชือผูบ้ ริหาร
นายสุธี
ลิมอติบลู ย์
นางสาวจันทนา
ลิมอติบลู ย์
นางสาวธีรารัตน์ ลิมอติบลู ย์
นายมรุธร
ลิมอติบลู ย์
นายพีรวิชญ์
นางสาวไพฑูรย์
นางสาวอรุณรักษ์
นางสาวสิรวิ รรณ
นายเกรียงไกร
นายประเสริฐ
นายอัครพร
นางสาวศิราณี

จันทร์สมุทร์
ทราบรัมย์
เลิศวไลพงศ์
จันทร์กระจ่างแจ้ง
มิตสีดา
สัตยาอภิธาน
บรรจงศิลป์
นามณี

ตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ (ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร)
ผูจ้ ดั การทัวไป
ผูจ้ ดั การทัวไปฝ่ ายงานพิมพ์ฉลากกาว
ผูจ้ ดั การโครงการ สาขาเวลโกรว์ และผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน (วันทีเริมต้น 01/11/2561)
ผูจ้ ดั การโรงงานแมททัลไลซ์
ผูจ้ ดั การโรงงานสาขาลาดกระบัง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิควิจยั และพัฒนา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสินค้าและจัดส่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน และผูค้ วบคุมดูแลการทําบัญชี
(วันทีเริมต้น 02/04/2561)

อํานาจหน้าทีของกรรมการผู้จ ัด การ
กรรมการผูจ้ ัดการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติทีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการใช้ดลุ ยพินิจสําหรับการพิจารณาอนุมตั ิรายการลงทุน หรือรายการต่างๆตามปกติ
ธุรกิจเพือการดําเนินงานของบริษัท เช่น การพิจารณาแผนงานประจําปี ซึงเสนอ โดยคณะผูบ้ ริหารของบริษัท ผ่านผูจ้ ดั การทัวไป
การติดตามผลการประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับแผนงานประจําปี เป็ นรายเดือน การกําหนดนโยบายเกียวกับการผลิต
การจําหน่าย และแนวทางการปฏิบตั ิในการดําเนินงานต่างๆของบริษัทโดยมีอาํ นาจดําเนินการแทนบริษัทตามทีระบุไว้ในหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ระบุชือและจํานวนกรรมการซึงมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริษัท คือ นายสุธี ลิมอติบูลย์ , ร.ต.อ.สุเมธ
ลิมอติบูลย์ , นายชวลิต ลิมอติบูลย์ และ นายบุญชู ลิมอติบูลย์ สองในสีคนนีลงลายมือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัทได้
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ผังโครงสร้างองค์ก ร

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

สํานักงานส่ 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 ายจัดซื้อ
ฝ่ ายคลังสิ นค้าและจัดส่ง
ฝ่ ายเทคนิควิจยั และพัฒนา
ฝ่ ายบุคคลและธุรการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายสารสนเทศ
ฝ่ ายสํานักกรรมการ
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3. เลขานุก ารบริษัท
เลขานุก ารบริษัท : นางสาวแสงจันทร์ ศิรสิ วัสดิ
คณะกรรมการได้มอบหมายหน้าที ทีรับผิดชอบดําเนินการในเรืองต่างๆ ดังต่อไปนี
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
1.3 รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานประจําปี
1.4 หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.5 จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
1.6 ดูแลให้มีการติดตามการปฏิบตั ิตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และทีประชุมคณะกรรมการ
1.7 ทําหน้าทีเป็ นศูนย์กลางติดต่อสือสารกับผูล้ งทุนทัวไป และการให้ข่าวสารของบริษัท
1.8 ให้คาํ แนะนําเบืองต้นแก่กรรมการเกียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแจ้งข่าวการเปลียนแปลงในเรือง
ดังกล่าวข้างต้น เพือให้คณะกรรมการได้ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและสมําเสมอ
1.9 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
3. เป็ นผูป้ ระสานงาน ในการแจ้งข้อมูลผูบ้ ริหารของบริษัท (แบบ 35-E1)
4. แจ้ง รายงานการเปลี ยนแปลงการถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ต่ อ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
5. ดําเนินการอืนๆ ตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร
หลัก เกณฑ์ก ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการตามแนวทาง ดังต่อไปนี
ค่าตอบแทนกรรมการ
การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าทีความรับผิดชอบและการทํางานของกรรมการ
โดยคํานึ งถึงประเภทและขนาดของธุรกิ จของบริษั ท ร่ว มกับ การเทียบเคี ยงกับ การจ่ายค่า ตอบแทนของบริษั ท ที อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ทประชุ
ี มผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
ประเภทค่าตอบแทน
 ค่าเบียประชุม ( Attendance Fee) โดยจะจ่ายให้กบั กรรมการทุกท่านทีเข้าประชุม
 ค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดื อน รายปี โดยกําหนดตามตําแหน่ งและหน้าที
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานของบริษัท (Incentive) โดยการนําผล
การดําเนินงานของบริษัทมาพิจารณาร่วมด้วย
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(1) ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
สําหรับปี 2562 ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบียประชุม เงินเดือน และโบนัส รวมทัง
ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินของผูบ้ ริหาร ตลอดปี 2562 มีมลู ค่า เป็ นจํานวน 21.90 ล้านบาท ซึงมีรายละเอียด ดังนี
คณะกรรมการบริษัท
1.65 ล้านบาท
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
0.73 ล้านบาท
ผูบ้ ริหาร 12 ท่านจ่ายเป็ นเงินเดือนและโบนัสรวม
19.52 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอืน - ไม่มี 5. บุค ลากร
จํานวนพนัก งาน ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 มีจ าํ นวน 471 คน ดังนี :
ฝ่ ายผลิต
- สาขาลาดกระบัง
36 คน
- สาขาเวลโกรว์
214 คน
- สาขาถนนจันทน์
114 คน
ฝ่ ายขายและการตลาด
36 คน
ฝ่ ายบุคคลและธุรการ
28 คน
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
13 คน
อืนๆ
30 คน
ค่าตอบแทนของพนัก งาน
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
เงินเดือนและค่าจ้าง
115.12
110.37
โบนัส
18.99
18.18
เงินค่าล่วงเวลา เบียเลียงและอืนๆ
46.28
46.66
รวม
180.39
175.21

ปี 2560
105.46
22.51
39.51
167.48
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นโยบายในการพัฒนาบุค ลากรของบริษัท
บริษั ท ให้ค วามสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นาบุ ค ลากรเป็ น อย่ า งยิ ง โดยมุ่งเน้น พัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งานให้มี ค วามรู ้
ความสามารถ และทักษะทีจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานให้ประสบผลสําเร็จ เริมตังแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพือให้พนักงานมี
ความเข้าใจถึงโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในภาพรวม และ
การแนะนําตัวให้ทุกหน่วยงานก่อนส่งตัวให้ตน้ สังกัด เพือฝึ กอบรมเฉพาะทาง ในขอบเขตตามหน้าทีทีรับผิดชอบ (On the job
training) และบริษัทยังมีนโยบายส่งพนักงานไปอบรมสัมนาภายนอก เพือเสริมสร้างความรู ้ ทักษะและเพิมศักยภาพของพนักงาน
รวมทังบริษัทได้มีการ update Trends ความรู ใ้ หม่ๆ โดยจัดหาวิทยากรผูเ้ ชียวชาญ เข้ามาอบรม สัมมนาภายในให้กับพนักงาน
โดยจัดให้มีตารางการอบรมสัมมนาประจําปี ซึงบรรจุไว้ทังการเรียนรูด้ า้ นวิชาชีพเฉพาะทางโดยมีผูเ้ ข้าร่วมเฉพาะหน่วยงานนัน
และการเรียนรู ร้ ่วมกันทังองค์กร เพือพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะความรู น้ อกเหนือจากงานทีปฏิบตั ิ ทังในแง่ Soft Skill และ Hard
Skill เช่น หลักสูตรมาตรฐานคุณ ภาพต่างๆเช่น ISO 9001:2015 และ GMP หลักสูตร The Power of Growth Mindset หลักสูตร
MS.Office Excel 2013 ระดับกลางและระดับสูง เป็ นต้น
โดยทัวไปบริษัทมีนโยบายทีจะปรับเงินเดือนให้กับพนักงานในทุกปี ซึงจะจัดสรรให้พนักงานตามผลประกอบการของ
บริษัทและผลการประเมินการทํางานของแต่ละบุคคล รวมทังสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี โดยจัดให้มีแพทย์
ให้คาํ ปรึกษา แนะนําปั ญหาด้านสุขภาพ ให้กบั พนักงานภายหลังการทราบผลการตรวจสุขภาพเป็ นรายบุคคล การจัดงานสังสรรค์
ประจําปี รถรับ-ส่งและเครืองแบบพนักงาน กิจกรรมออกกําลังกาย โยคะ แอโรบิค
นอกจากนี บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดให้มีการรณรงค์
ลดการใช้ทรัพยากรเพือลดภาวะโลกร้อน เปิ ดรับอาสาสมัครในการเข้าร่วมกิจกรรมทีเป็ นกิจกรรมการกุศล กิจกรรมเพือสาธารณะ
ประโยชน เช่น โครงการสร้างต่อเติม เพิมพลังใจ ให้นอ้ งๆ ณ Bamboo School จ.กาญจนบุรี เพือการพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาสังคม เพราะเราเชือว่าการพัฒนาบุคลากรจะเกิดผลลัพธ์ ก็ต่อเมือบุคลากรได้รบั การพัฒนาทังทางร่างกาย จิตใจ และ
ความรู ้ ควบคูก่ นั ไป
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รายละเอียดโดยย่อของกรรมการและผูบ้ ริหาร
* จํานวนหุน้ ตามที่แสดง รวมจํานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวข้องกันตาม มาตรา 258
ชือ-สกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ

ประวัติการทํางาน

1. นายอรินทร์ จิรา
ประธานกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ

70

- ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley,
U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขา Chemical Engineering, University of
California, Berkeley, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP รุน่ 155/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2551 - ปั จจุบนั ประธานสภาทีปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย
2554 - ปั จจุบนั รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริษัท อมตะบีไอจีอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
2559 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริษัท ย่างกุง้ อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
2549 - ปั จจุบนั กรรมการทีปรึกษาอาวุโส
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
2548 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริษัท มาบตาพุดอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด

2. นายสุธี ลิมอติบลู ย์
รองประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ
(มีอาํ นาจลงนามผูกพัน)

68

- ปริญญาโท วิศวกรรม แขนงอุตสาหกรรมโรงงาน
มหาวิทยาลัย TEXAS A&M สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2535 - ปั จจุบนั
2528 - ปั จจุบนั
2520 - ปั จจุบนั
2520 - ปั จจุบนั

3.นายชวลิต ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
(มีอาํ นาจลงนามผูกพัน)

78

- Bathurst High School ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรทางการบัญชี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรมทางการพิมพ์ ประเทศเยอรมันนี
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการ
บริษัท กิมไป๊ จํากัด
หุน้ ส่วน
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เหรียญทองการพิมพ์
กรรมการ
บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊ ) จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท กิมไป๊ โค้ตติง จํากัด
กรรมการ
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี จํากัด
กรรมการ
บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จํากัด
กรรมการ
บริษัทไดอิชิ แพคเกจจิง จํากัด
กรรมการ
บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท เหรียญทอง โรตารี จํากัด

2549 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท กิมไป๊ โค้ตติง จํากัด
2548 – ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี จํากัด
2544 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จํากัด
2535 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัทไดอิชิ แพคเกจจิง จํากัด
2528 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จํากัด จํากัด
2521 - ปั จจุบนั กรรมการ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัท สยามหมึกพิมพ์และเคมีภณ
2515 - ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จํากัด
2515 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท กิมไป๊ จํากัด
2515 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท เหรียญทอง โรตารี จํากัด
2515 - ปั จจุบนั หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เหรียญทองการพิมพ์

* จํานวนหุน้ ทีถืออยู่
ณ 31 ธ.ค 2562
หุน้
ร้อยละ
-

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริหาร
อืน
ไม่มี

720,235

12.00

ไม่มี

830,183

13.84

พีชายนายสุธี
ลิมอติบลู ย์
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ชือ-สกุล
ตําแหน่ง
4. ร.ต.อ. สุเมธ ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
(มีอาํ นาจลงนามผูกพัน)

อายุ
คุณวุฒิ
(ปี )
75 - ปริญญาเอก ทางเคมี
UNIVERSITY OF CALIFORNIA (SAN DIEGO)
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน

* จํานวนหุน้ ทีถืออยู่
ณ 31 ธ.ค 2562
875,763
14.60

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริหาร
พีชายนายสุธี
ลิมอติบลู ย์

177,711

2.96

หลานชาย
นายสุธี
ลิมอติบลู ย์

2543 – ปั จจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผุจ้ ดั การ
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จํากัด

30,000

0.50

หลานชาย
นายสุธี
ลิมอติบลู ย์

2553 - ปั จจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จํากัด

30,000

0.50

หลานชาย
นายสุธี
ลิมอติบลู ย์

2555 - ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ผูบ้ ริหารสาย Digital Banking
ธนาคารไทยพาณิชย์

42,000

0.70

หลานชาย
นายสุธี
ลิมอติบลู ย์

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

5. นายบุญชู ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
(มีอาํ นาจลงนามผูกพัน)

50

- ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2536 - ปั จจุบนั

6. นายมงคล ลิมอติบลู ย์
กรรมการ

42

7.นายสุรภาพ ลิมอติบลู ย์
กรรมการ

36

8.นายธนา โพธิกาํ จร
กรรมการ

39

- ปริญญาโท MBA, University of Notre Dame, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
DAP รุน่ 167/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาโท Industrial Engineering, Columbia
University, U.S.A.
- ปริญญาโท Management, Imperial College, United
Kingdom
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
DAP รุน่ 165/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาโท Management Science & Engineering
Standford University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
DAP รุน่ 165/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการ
บริษัท เหรียญทอง โรตารี จํากัด
กรรมการ
บริษัท กิมไป๊ จํากัด
กรรมการ
บริษัท กิมไป๊ โค้ตติง จํากัด
กรรมการ
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี จํากัด
กรรมการ
บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จํากัด
กรรมการ
บริษัทไดอิชิ แพคเกจจิง จํากัด
กรรมการ
บริษัท ลิคิโทมิ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท สุภาพฤกษ์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท สยามหมึกพิมพ์และเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จํากัด
หุน้ ส่วน
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เหรียญทองการพิมพ์
กรรมการ
บริษัท กิมไป๊ จํากัด
กรรมการ
บริษัท เหรียญทอง โรตารี จํากัด
กรรมการ
บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จํากัด
กรรมการ
บริษัท กิมไป๊ โค้ตติง จํากัด
กรรมการ
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จํากัด
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เหรียญทองการพิมพ์
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ชือ-สกุล
ตําแหน่ง
9. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
กรรกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

10.นายชัยสิทธิ เจริญสัตย์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

11.นายปมุข ศิริองั กุล
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
คุณวุฒิ
(ปี )
68 - ปริญญาเอก สาขาPhamaceutics, School of
Phamarcy, West virginia University, U.S.A
- ปริญญาโท สาขาPhamaceutical Sciences, School of
Phamarcy, West virginia University, U.S.A.
- ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มกา
วิทยาลัยเชียงใหม่
58 - ปริญญาโท MBA วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพ
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- MINI MASTER OF INFORMATION
TECHNOLOGY,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
- MINI-CERTIFIED INVESTMENT &
SECURITIES ANALYST PROGRAM,
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
49 - นิติศาสตร์บญ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งเนติบญ
ั ฑิตสภา
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน
2531 – ปั จจุบนั กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
บริษัท ถ้วยทองโอสถ จํากัด

* จํานวนหุน้ ทีถืออยู่
ณ 31 ธ.ค 2562
-

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริหาร
ไม่มี

2553 – ปั จจุบนั ทีปรึกษา
บริษัท อัมพวา อพาร์เทล จํากัด
2552 - ปั จจุบนั ทีปรึกษา
บริษัท อะกรี ดีเวลเลอปเมนท์ จํากัด
2546 - 2551 ทีมทีปรึกษาแก้ไขหนี NPLs
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-

-

ไม่มี

2552 – ปั จจุบนั ทีปรึกษา
บริษัท ออสสิรสิ จํากัด
บริษัท ออสสิรสิ ฟิ วเตอร์ส จํากัด
2551 - ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ปมุข ทีปรึกษากฎหมาย จํากัด
2543 - ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ปมุข กฎหมาย จํากัด
2539 – 2543 ทนายความ
บริษัท สํานักกฎหมาย ศักยภาพ จํากัด
2538
ทนายความ
บริษัท อาณาจักร กฎหมาย จํากัด
2539 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การทัวไป
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2537 – 2538 EXECUTIVE ASSISTANT, OFFICE OF THE
PRESIDENT
ธนาคารแหลมทอง จํากัด (มหาชน)

-

-

ไม่มี

253,710

4.23

หลานสาว
นายสุธี
ลิมอติบลู ย์

2542 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การทัวไป ฝ่ ายงานพิมพ์ฉลากกาว
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2540 – 2542 เจ้าหน้าทีฝ่ ายจปรับปรุงโครงสร้างหนี
SGV-Arthur Anderson (KPMG ปั จจุบนั )

207,710

3.46

หลานสาว
นายสุธี
ลิมอติบลู ย์

30,000

0.50

หลานชาย
นายสุธี
ลิมอติบลู ย์

12.นางสาวจันทนา ลิมอติบูลย์
ผูจ้ ดั การทัวไป

48

13. นางสาวธีรารัตน์ ลิมอติบูลย์
ผูจ้ ดั การทัวไปฝ่ ายงาน
พิมพ์ฉลากกาว

44

14. นายมรุธร ลิมอติบลู ย์
ผูจ้ ดั การโครงการ
สาขาเวลโกรว์
และผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน
(วันทีเริมต้น 01/11/2561 )
15.นางสาวไพฑูรย์ ทราบรัมย์
ผูจ้ ดั การโรงงาน
สาขาลาดกระบัง

37

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การบริหาร
Case Western Reserve University
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
System & Control Engineering
Case Western Reserve University

2553 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การทัวไปโครงการ สาขาเวลโกรว์
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)

39

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง สาขาการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรมั ย์

2560 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การโรงงาน สาขาลาดกระบัง
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2556 - 2560 รักษาการผูจ้ ดั การโรงงาน สาขาลาดกระบัง
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2545 - 2556 หัวหน้าแผนกคลังพัสดุและการจัดส่ง
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)

-

-

ไม่มี

16.นายพีรวิชญ์ จันทร์สมุทร์
ผูจ้ ดั การโรงงานแม็ททัลไลซ์

38

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครืองกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2552 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การโรงงานแม็ททัลไลซ์
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2551 - 2552 Project Engineer
บริษัท แมนสรวงวิศวกรรม จํากัด
2550 - 2551 Process/ Design Engineer
บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริง จํากัด
2547 - 2550 Project Engineer
บริษัท ไตรเทค เอ็มทีเอส จํากัด

-

-

ไม่มี

- ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ
สาขา BUSINESS ENTREPRENEURSHIP,
UNIVERSITY OF SOUTHERN
CALIFORNIA, LOS ANGELES, U.S.A
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ชือ-สกุล
ตําแหน่ง
17. นางสาวอรุณรักษ์ เลิศวไลพงศ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ

18.นางสาวสิริวรรณ จันทร์กระจ่างแจ้ง

อายุ
(ปี )
38

คุณวุฒิ

- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏธนบุรี

49

- ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี สาขาเคมีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- CONCISE M.B.A คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19. นายเกรียงไกร มิตสีดา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสินค้า
และจัดส่ง

38

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- อบรมหลักสูตร จป.ผูบ้ ริหาร

20. นายประเสริฐ สัตยาอภิธาน

54

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพายัพ
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21.นายอัครพร บรรจงศิลป์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและ
ธุรการ

46

- ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม (วิเคราะห์และ
วางแผนนโยบาย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม

22.นางสาวศิราณี นามณี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน และผูค้ วบคุมดูแล
การทําบัญชี
(วันทีเริมต้น 02/04/2561)

38

23.นางสาวแสงจันทร์ ศิรสิ วัสดิ
เลขานุการบริษัท

39

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิควิจยั
และพัฒนา

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

ประวัติการทํางาน
2561 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2560 - ปั จจุบนั รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2558 - 2560 หัวหน้าประสานงานฝ่ ายขายและวางแผนการผลิต
2554 - 2558 ประสานงานขาย
2553 – 2554 Data Management
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ จํากัด
2547 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิควิจยั และพัฒนา
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2540 - 2547 หัวหน้าฝ่ ายควบคุมคุณภาพและฝ่ ายเทคนิควิจยั พัฒนา
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2537 - 2540 หัวหน้าฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2556 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสินค้าและการจัดส่ง
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2555 - 2556 ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสินค้าและการจัดส่ง
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จํากัด &
บริษัท เจบีที เอ็นจิเนียริง จํากัด
2552 - 2555 Warehouse Supervisor
บริษัท IDS Logistics (Thailand) Limited.
2555 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2532 - 2555 ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
บริษัท ฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) จํากัด

* จํานวนหุน้ ทีถืออยู่
ณ 31 ธ.ค 2562
-

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริหาร
ไม่มี

-

-

ไม่มี

-

-

ไม่มี

-

-

ไม่มี

2554 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2550 - 2553 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล
บริษัท ไอ ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด
2547 - 2550 เจ้าหน้าทีประสานงานขาย
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโฮปไต้หวัน

-

-

ไม่มี

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการกํากับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2561 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2555 - ปั จจุบนั สมุหบ์ ญ
ั ชี
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2546 - 2554 ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
บริษัท ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน)

-

-

ไม่มี

- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- อบรมหลักสูตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริษัท
- อบรมหลักสูตรพืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที
เกียวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

2554 - ปั จจุบนั เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)
2547 – 2553 เลขานุการกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี จํากัด (มหาชน)

-

-

ไม่มี
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหน้ ุ
1. หลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท





บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ชือย่อหลักทรัพย์ : TOPP
บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 60 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 6,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท เรียกชําระครบ
เต็มมูลค่าแล้ว
บริษัทไม่มีหนุ้ บุรมิ สิทธิ หรือหุน้ ประเภทอืนทีมีเงือนไข
บริษัทไม่มีการออกตราสารหนีหรือแปลงสภาพหลักทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท
ปี พ.ศ.
ทุน ทีเพิม
ทุน จดทะเบียน
2526
25
2529
5
30
2533
20
50
2537
10
60
(บริษัทก่อตังในปี พ.ศ. 2526)

 ข้อตกลงระหว่างกันในกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (Shareholding Agreement)
- ไม่มี 2. รายชือผู้ถ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2562
ทังนีรวมจํานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ทีเกียวข้องกันตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
จํานวนหุน้
รายชือผู้ถ อื หุน้
ร้อ ยละ
ณ 31 ธ.ค.62
1. บริษัทฯ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก
1,232,631
20.54
2. ร.ต.อ.สุเมธ
ลิมอติบลู ย์
875,763
14.60
3. นายชวลิต
ลิมอติบลู ย์
830,183
13.84
4. นายสุธี
ลิมอติบลู ย์
720,235
12.00
5. นายบุญชัย
ลิมอติบลู ย์
267,610
4.46
6. นางสาวจันทนา
ลิมอติบลู ย์
253,710
4.23
7. นายบุญชู
ลิมอติบลู ย์
177,711
2.96
8. นางจริยา
ลิมอติบลู ย์
177,710
2.96
9. นายวิโรจน์
บุญกิตติเจริญ
152,800
2.58
10. นางสาวธีรารัตน์
ลิมอติบลู ย์
147,710
2.46
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทังนีขึนกับแผนการลงทุน
และสภาพคล่องทีจะไม่ทาํ ให้มีผลกระทบต่อกิจการ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครังคราว ใน
เมือเห็นว่าบริษัท มีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน และเมือจ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
ปั จ จุบ ัน บริษัท ไม่ม ียอดขาดทุน สะสม โดยมีร ายละเอียดข้อ มูล การจ่ายเงิน ปั น ผลเปรียบเทียบกัน ดังนี
2562
2561
2560
กําไรสุทธิตอ่ หุน้
18.23
15.48
19.24
เงินปั นผลต่อหุน้
5.50*
4.67
5.83
คิดเป็ นอัตราร้อยละ
30.17
30.17
30.30
* ยังไม่ได้รบั การอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้

จากการทีสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพฉบับที 26/2549 เรือง การปฏิบตั ิวิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 44 และฉบับที 45 (ปรับปรุ งปี 2550) เรือง งบการเงินรวมและการบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย กําหนดให้บริษัท
เปลียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทจากวิธีส่วนได้เสียเป็ นวิธีราคาทุน ซึงมีผลทํา
ให้กาํ ไรและกําไรสะสมในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมแตกต่างกัน ทังนีการเปลียนแปลงดังกล่าวเป็ นเพียงการเปลียนแปลง
นโยบายการบัญ ชีเท่านัน มิได้ทาํ ให้ปัจจัยพืนฐานในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปลียนแปลงไปและเพือให้การจ่ายเงินปั นผล
สอดคล้องกับเงินทีบริษัทมีในการจ่ายเงินปั นผลจริง บริษัทได้พิจารณาเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปั นผลโดยอ้างอิงกับกําไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะบริษัท ดังนัน กําไรสุทธิตอ่ หุน้ สําหรับปี 2562 ทีแสดงข้างต้น ได้แสดงกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธ ุรกิจ
(1) ประวัต คิ วามเป็ นมา การเปลียนแปลง และพัฒนาการทีสําคัญ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทแรกทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในการผลิตแผ่นฟิ ล์ม โอ.พี.พี. (Oriented Polypropylene
Film) จดทะเบี ยนจัดตังบริษั ทเมื อปี พ.ศ.2526 ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริมแรก 25 ล้านบาท โดยเป็ นการร่วมทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จํากัด ซึงเป็ นบริษัททีมีชือเสียงในวงการการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์มาเป็ นเวลานาน และกลุ่มบริษัท พี ประชุม
จํากัด ทีมีความสัมพันธ์ทีดีกบั โรงงานยาสูบได้เล็งเห็นความต้องการของตลาดในการใช้ฟิลม์ ชนิดนี
 ปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด เมือวันที 3 มิถนุ ายน 2537 และได้เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น
60 ล้านบาท
ั น์ กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 ปี 2542 จัดตังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี ดร. อดุล อมตวิวฒ
นพ.สวัส ดิ โพธิ ก ํา จร กรรมการอิ ส ระ เป็ น สมาชิ ก และแต่ ง ตัง นายชัย สิ ท ธิ เจริญ สัต ย์ เป็ น กรรมการอิ ส ระเป็ น สมาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบเพิม รวมเป็ น 3 ท่าน
 ปี 2543 บริษั ท ได้ร่ว มทุ น กับ บริษั ท ต่ า งชาติ โดยจัด ตังบริษั ท และจดทะเบี ย นในประเทศเวี ย ดนาม ตังโรงงานผลิ ต
หลอดลามิเนต เพือใช้บรรจุยาสีฟันตามนโยบายของลูกค้ารายสําคัญของบริษัทซึงเป็ นบริษัทข้ามชาติทีได้ยา้ ยฐานการผลิตไป
ทีประเทศเวียดนาม เพือผลิตและจําหน่ายทัวทังภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทได้รบั การคัดเลือกจากลูกค้ารายดังกล่าวให้เป็ นผูผ้ ลิต
แต่ผเู้ ดียวสําหรับภูมิภาคนี
 ปี 2544 บริษัทได้รบั การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านผลิตและจําหน่ายทังผลิตภัณฑ์พลาสติก
ฟิ ล์มและการผลิตงานพิมพ์ จากสถาบัน United Registrar of Systems Ltd. (URS)
 ปี 2548 บริษั ทได้ลงทุนในเครืองจักรใหม่ สําหรับ ผลิตฟิ ล์มแมททัลไลซ์ (Metallized Film) ด้วยงบประมาณการลงทุน
ประมาณ 53 ล้านบาท เพือช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า และเพิมกําลังการผลิต
 ปี 2549 บริษัทได้ลงทุนในเครืองจักรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว (Sticker Label Printing) ด้วยงบประมาณการลงทุน
ประมาณ 63 ล้านบาท ซึงเป็ นเครืองพิมพ์ทีมีความละเอียดและความเร็วสูง เพือช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า และเพิมกําลังการ
ผลิต เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
 ปี 2551 บริษัทมีการลงทุนในเครืองจักรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว (Sticker Label Printing) ซึงติดตังทีโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดยได้รบั การส่งเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ปี 2552 บริษัทมีการลงทุนในเครืองจักรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว (Sticker Label Printing) ซึงติดตังทีโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดยได้รบั การส่งเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ปี 2553
ด้านการจัดการ
บริษัทได้แต่งตัง นายปมุข ศิริองั กุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอิสระแทน นพ.สวัสดิ โพธิกาํ จร โดยให้มี
ผลตังแต่วนั ที 30 เมษายน 2553 เป็ นต้นไปตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2553 เมือวันที 30 เมษายน 2553 และ
แต่งตัง นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ เข้าดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนางสาวทิพรัตน์ ซุ่ยกิม โดยให้มีผลตังแต่
วันที 16 สิงหาคม 2553 เป็ นต้นไป ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2553 เมือวันที 10 สิงหาคม 2553
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ด้านการลงทุน
บริษัทฯได้มีการลงทุนในเครืองจักรใหม่ สําหรับงานผลิตฟิ ลม์พลาสติก (Sticker Label Printing) ซึงติดตังทีโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดยได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ปี 2554 บริษัทได้มีการลงทุนในเครืองจักรใหม่ สําหรับงานผลิตฟิ ล์ม ซึงติดตังทีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดย
ได้รบั การส่งเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ปี 2555 บริษัทได้มีการลงทุนในเครืองจักรใหม่ สําหรับงานหลอด ซึงติดตังทีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดย
ได้รบั การส่งเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ปี 2556 บริษัทได้มีการลงทุนในเครืองจักรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว ซึงติดตังทีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
โดยได้รบั การส่งเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ปี 2557 บริษัทได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนเพิมขึน สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ทําให้บริษัทขยายกําลังการผลิตของเครืองจักรเพิมขึน เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง
 ปี 2558 บริษัทได้มีการลงทุนในเครืองจักรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว ซึงติดตังทีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
และสํานักงานใหญ่ ถนนจันทน์ โดยได้รบั การส่งเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ปี 2559 บริษัทได้มีการลงทุนในเครืองจักรใหม่ สําหรับงานผลิตฟิ ลม์พลาสติก
 ปี 2561
ด้านการจัดการ
20 กรกฎาคม 2561 ที ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ครังที 1/2561 มี ม ติ แ ต่ ง ตังทัง 5 ท่ า น ได้แ ก่ 1. นายอริน ทร์ จิ ร า
2. ดร.นิ ล สุ ว รรณ ลี ล ารัศ มี 3. นายมงคล ลิ มอติ บู ล ย์ 4. นายสุ ร ภาพ ลิ มอติ บู ล ย์ 5. นายธนา โพธิ ก ํ า จร
เป็ นกรรมการบริษัท
23 กรกฎาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 4/2561 มีมติแต่งตัง ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมีเป็ นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนดร.อดุล อมตวิวฒ
ั น์ ซึงได้
ลาออกไปเมือครบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
10 สิ ง หาคม 2561 ที ประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครังที 5/2561 มี ม ติ แ ต่ ง ตั ง นายอริน ทร์ จิ ร าเป็ นประธาน
คณะกรรมการบริษัท แทนนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซึงได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตังแต่วนั ที
15 สิงหาคม 2561 และรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัทของ นพ.สวัสดิ โพธิกาํ จร โดยมีผลตังแต่วนั ที
15 สิงหาคม 2561
ด้านธุรกิจ
- บริษัทได้เพิมธุรกิจกลุม่ เครืองสําอาง ในรูปแบบซือมา-ขายไป โดยซือจากประเทศไทยและนําไปขายทีประเทศจีน
- บริษัทได้ติดตังเครืองจักรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว จํานวน 1 เครือง และกลุม่ ฟิ ลม์พลาสติก จํานวน
1 เครือง โดยติดตังแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561
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(2) ภาพรวมการประกอบธุร กิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยอาศัยรากฐานทางธุรกิจในวงการการพิมพ์และวงการบรรจุภัณฑ์มานาน เน้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและการบริการหลังการขาย เพือสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและความเชือถือใน
ชือเสียงของบริษัท ทังนีบริษัทมีการวิจยั และพัฒนาและเทคนิคการผลิตเพือเลือกใช้วตั ถุดิบทีมีตน้ ทุนตําทีสุดทีสามารถกําหนด
ราคาทีแข่งขันได้ และเพิมผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึน เพือขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุม่ ต่างๆ พร้อมทังพยายามรักษาฐานของ
ลูกค้าเดิมไว้ ในส่วนด้านการบริหาร บริษัทให้ความสําคัญกับการจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีการ
ลงทุนในระบบข้อมูลสารสนเทศ (Management Information System) เพือให้ได้ขอ้ มูลทีเชือถือได้ ทันต่อความต้องการ และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กระบวนการตัดสินใจในทุกระดับของการจัดการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี
1. ผลิตภัณฑ์กลุม่ ฟิ ลม์ พลาสติก ทีใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือใช้บรรจุภณ
ั ฑ์และหีบห่อ
a. กลุม่ ฟิ ลม์ พลาสติกทีซือมา-ขายไป
b. กลุม่ ฟิ ลม์ พลาสติกทีผลิตเอง
2. ผลิตภัณฑ์กลุม่ บริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือฟิ ล์มพลาสติก แบบม้วน
3. ผลิตภัณฑ์กลุม่ ผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต เพือใช้บรรจุยาสีฟัน
ปั จจุบนั บริษัทถือหุน้ ในบริษัทร่วม ดังนี
บริษัทร่วม/บริษัทอืนทีบริษัทถือหุน้ อยู่
L.S. Pack Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายหลอดลามิเนต เพือใช้บรรจุยาสีฟัน

ถือหุน้ ร้อยละ
25
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ลักษณะการประกอบธ ุรกิจ
โครงสร้างรายได้ข องบริษัท ซึงตามลักษณะโครงสร้างของบริษัทนัน มีรายได้จากการขายในการทําธุรกิจ 3 กลุ่ม ดังนี
หน่วย : พันบาท
สายผลิต ภัณฑ์/
กลุ่ม ธุร กิจ

ดําเนิน การโดย

ฟิ ล์มพลาสติก
บริการงานพิมพ์
บนฉลากกาว/
ฟิ ล์มพลาสติก
หลอดลามิเนต
เพือใช้บรรจุยาสี
ฟั น
อืนๆ
รวมมูลค่า
จําหน่าย

บมจ.ไทย โอ.พี.พี.
บมจ.ไทย โอ.พี.พี.

% การถือ
หุน้ ของ
บริษัท
-

บมจ.ไทย โอ.พี.พี.

-

บมจ.ไทย โอ.พี.พี.
-

-

2562
รายได้
%
1,048.40
405.22

87.87

2561
รายได้
%

2560
รายได้
%

66 1,040.15
26
442.89

63 1,015.08
27
468.18

6

5

84.17

93.71

64
30

6

36.50 2
87.22
5
1,577.99 100 1,654.43 100 1,576.97 100

บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์หลายประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกทีใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
เพือใช้บรรจุภัณฑ์และหีบห่อ บริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือ ฟิ ล์มพลาสติก แบบม้วน และผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต เพือใช้
บรรจุยาสีฟัน โดยแบ่งแยกออกเป็ น 3 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี
(1) กลุ่ม ผลิต ภัณฑ์ฟิ ล์ม พลาสติก
(1.1) ลัก ษณะผลิต ภัณฑ์ห รือ บริก าร
บริษั ทผลิตและจําหน่ายผลิตภัณ ฑ์ฟิ ล์มพลาสติก ที ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณ ฑ์ทังด้านผลิตภัณ ฑ์อุป โภค
บริโภค(Consumer Product) และผลิตภัณฑ์ทใช้
ี ในอุตสาหกรรม (Industrial Product) ได้แก่
ฟิ ล์ม พลาสติก กลุ่ม ทีเป็ นผลิต ภัณฑ์ข องบริษัท
 Cast Film คือ ฟิ ล์มทีผลิตโดยกรรมวิธีการหลอมเม็ดพลาสติกให้เหลวและฉี ด(Cast)ออกมาเป็ นแผ่นบางๆใช้เป็ น
ส่วนประกอบของบรรจุภัณ ฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เช่น ซองขนมปั ง ขนมขบเคียว ซองบะหมี ฯลฯ ซึงฟิ ล์ม
ชนิดทีบริษัทผลิตนันจะเป็ น Multilayer Film คือ เนือฟิ ล์มจะประกอบด้วยชนิดพลาสติกหลายๆชัน ซึงแต่ละชันจะเป็ น
พลาสติกต่างชนิด ฟิ ล์มทีผลิตด้วยกรรมวิธีนี ได้แก่ ฟิ ลม์ CPP และ LLDPE ( CLL )
 ฟิ ล์ม แมททัล ไลซ์ (Metallized Film) คือ การนําผลิตภัณฑ์จากฟิ ล์มพลาสติก มาผ่านกรรมวิธีการพ่นด้วยชันละออง
อลู มิ เนี ย ม (Aluminium)บางๆในห้อ งสู ญ ญากาศ ทํา ให้ฟิ ล์ม มี สี เงาวาวและมี คุ ณ สมบั ติ ค ล้า ยอลู มิ เนี ย มฟอยล์
เมือนําไปใช้เพือบรรจุอาหารทําให้สามารถเก็บและถนอมอาหารได้นานขึน
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 ฟิ ล์ม เป่ า (Blown Film) คือ ฟิ ล์มทีผลิตโดยกรรมวิธีการหลอมเม็ดพลาสติกให้เหลวและเป่ าให้พองออกเป็ นแผ่น
บางๆ แผ่นฟิ ล์มจะถูกหล่อเย็นด้วยการเป่ าลม และถูกม้วนเก็บโดยเครืองม้วน ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณ ฑ์ฟิล์มทีผ่าน
กระบวนการเป่ าจะถูกนําไปใช้เคลือบกับฟิ ล์มชนิดอืน เช่น Nylon,PET,OPP เพือใช้ทาํ เป็ นซองอาหารแช่แข็ง,ซองตัง และ
ซอง Vacuum ต่างๆ
ฟิ ล์ม พลาสติก กลุ่ม ทีซือมา-ขายไป
 ฟิ ล์ม ยืด (Stretch Film) ใช้เป็ นฟิ ล์มพันสินค้าและพาเลท ทีใช้แพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมทัวไป เพือป้องกัน
สินค้าไม่ให้โดนฝุ่ นและนํา ขณะจัดเก็บไว้ในโกดังสินค้า หรือ อยู่ระหว่างการขนส่ง ซึงยังใช้เป็ นวัสดุในการรัดสินค้าให้ยึด
ติ ด กับ พาเลท เพื อช่ ว ยป้ อ งกั น ไม่ ให้สิ น ค้า ตกหล่ น ในระหว่า งการขนส่ ง สิ น ค้า แทนสายรัด นอกจากนี ยัง สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการพันกับสินค้าบางชนิดโดยตรง ฟิ ล์มชนิดนีมีทงส่
ั วนทีนําเข้าจากต่างประเทศและผลิตเอง ปั จจุบนั สินค้า
ฟิ ล์มยืดเป็ นสินค้าทีโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการ ซึงก็มีอตั ราการเติบโตสูงขึนอย่างสมําเสมอ
 ฟิ ล์ม หด (Shrink Film) ใช้ส าํ หรับ ห่ อ สิ น ค้า สํา หรับ งานที ต้อ งการให้เห็ น กล่อ ง หรือ สิ น ค้า ภายใน เนื องจากมี
ลักษณะใส และเงางาม ใช้ในการห่อสินค้าทีใช้เครืองห่อชนิด L-Seal เช่น เครืองเขียน นิตยสาร อาหารกึงสําเร็จรูป ของ
เล่น ฯลฯ อีกทังใช้ในงานการห่อสินค้าสําหรับเครือง ชนิด Flat Film เช่น บะหมีกึงสําเร็จรูปชนิดถ้วยรวมถึงประเภทอาหาร
แช่แข็ง โดยนโยบายของบริษั ทนันจะเน้นการบริการลูกค้า เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงแบ่งกลุ่ม
สินค้าออกเป็ นกลุม่ Premium(สินค้ามีคณ
ุ ภาพสูง) และกลุม่ ลูกค้าทัวไป
 ฟิ ล์ม ผนึก สูญ ญากาศ (Skin Vacuum Film) เป็ นฟิ ล์มทีผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ ใช้สาํ หรับอุตสาหกรรม
อาหารแช่แข็ง โดยใช้กบั เครืองบรรจุชนิดสูญญากาศ ซึงสามารถทําให้ฟิลม์ เป็ นเสมือนชันผิวของสินค้า และฟิ ล์มชนิดนีมี
คุณสมบัติในการเก็บถนอมความสดของอาหารได้อย่างดีเยียม และยังใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ทีบรรจุแบบ Blister Pack โดย
ใช้แ นบสิ น ค้า กั บ พื นกระดาษ แทนฝาครอบที ทํา จากโพลี ส ไตลี น (Polystyrene) และบรรจุ โ ดยเครื อง Skin Pack
Machine ซึงฟิ ล์มชนิดนี เป็ นฟิ ล์มทีบริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายในประเทศเพียงรายเดียวให้แก่บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จํากัด
ทีเป็ นผูผ้ ลิตเพียงรายเดียวในประเทศเช่นกัน ลูกค้าหลักทีใช้ฟิล์มชนิดนีคือลูกค้า กลุ่มอาหารทะเลแช่แข็ง โดยส่วนใหญ่
จะใช้กบั อาหารแช่แข็งทีส่งออกไปทางตลาดอเมริกา และยุโรป
 ฟิ ล์ม โอ.พี.พี.ชนิ ด ผนึก ด้ว ยความร้อ น (Heat sealable OPP Film) เป็ นฟิ ล์มพลาสติกทีใช้สาํ หรับบรรจุภัณ ฑ์
ภายนอก โดยใช้กนั มากในอุตสาหกรรมทังอุปโภคและบริโภค
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สิท ธิพ เิ ศษในการประกอบธุร กิจ
1) บัตรส่งเสริมการลงทุน
ปั จจุบนั บริษัทยังคงมีบตั รส่งเสริมการลงทุนทีได้รบั สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน สําหรับการผลิตฟิ ล์มพลาสติกจํานวน 2 ฉบับ มีสิทธิประโยชน์ดงั นี
สิทธิประโยชน์
ม. 25 นําเข้าคนต่างด้าวซึงเป็ นช่างฝี มือได้ตาม
จํานวนและระยะเวลาตามสมควร
ม. 26 ให้คนต่างด้าวทํางานเฉพาะตําแหน่งได้ตาม
จํานวนและระยะเวลาทีคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ
ม. 28 ให้ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักร
ตามทีคณะกรรมการอนุมตั ิ
ม. 29 ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักร
ม. 31 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล มีกาํ หนดเวลาเจ็ด
ปี
ม. 34 ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการทีได้รบั
ส่งเสริมไปรวมคํานวณภาษี เงินได้
ม. 36(1) ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ และ
วัสดุจาํ เป็ นทีต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศเพือผลิต
เพือการส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นําเข้า
ครังแรก
ม. 36(2) ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของทีได้รบั
การส่งเสริมนําเข้า และส่งกลับออกไปใน 1 ปี
ม. 37 ได้รบั อนุญาตให้นาํ หรือส่งเงินออกนอก
ราชอาณาจักร เป็ นเงินตราต่างประเทศ
2) สิทธิอืน

-ไม่มี-

3) ข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจ

- ไม่มี-

บัตรส่งเสริมเลขที
2084(2)/2554
Plastic Film

บัตรส่งเสริมเลขที
2570(2)/2554
Plastic Film













-

-

















-

-
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(1.2) การตลาดและภาวะแข่งขัน
(ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการทีสําคัญของบริษัท
- นโยบายการตลาดในปี ที ผ่ านมา บริษั ท มี ระบบบริหารคุณ ภาพ Quality Management System ซึงผ่ านการ
รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และมีระบบการควบคุมตรวจสอบและรับประกันคุณภาพสินค้าจากฝ่ ายเทคนิควิจยั และ
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน เป็ นทีพึงพอใจและตอบสนองต่อความ
พัฒนา ก่อนจําหน่ายสินค้าไปยังลูกค้า เพือให้สินค้าทีผลิตมีคณ
ต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
- ลักษณะลูกค้ากลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจําหน่าย
บริษัทมีการจําหน่ายตรง (Direct sales) และผ่านผูแ้ ทนขาย (Agent) โดยมีเป้าหมายในการขยายตลาดไปยัง
ภูมิภาคและต่างประเทศเพิมมากขึน โดยปี ทีผ่านมาบริษัทเน้นให้คาํ ปรึกษากลุ่มลูกค้า Brand Owner ซึงมีอาํ นาจในการเลือกใช้
ชนิดฟิ ล์มของบริษัทไปเป็ นส่วนหนึงของบรรจุภัณฑ์โดยผ่าน Converter ซึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของฟิ ล์มมีทงกลุ
ั ่มลูกค้าโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น กลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร กลุม่ อาหารทะเลแช่แข็ง และกลุม่ อาหารสัตว์ เป็ นต้น
- สัดส่ว นการจําหน่ า ยในประเทศและต่า งประเทศ ในปี 2562 บริษั ท มี ก ารจําหน่ า ยฟิ ล์ม ในประเทศทังหมด
ร้อยละ 98 ของยอดจําหน่ายทังหมด
(ข) สภาพการแข่งขัน
- สภาพการแข่งขันในปี ทีผ่านมา
ปี 2562 สภาวการณ์แ ข่ง ขัน ของอุต สาหกรรมฟิ ล์ม ยัง คงมีก ารแข่ง ขัน ที สูง และรุน แรงมากทั งเรืองราคา
คุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ และการบริการ โดยเฉพาะการนําเข้าฟิ ล์มของกลุ่ม ซือมา-ขายไป และในขณะเดียวกัน ผูผ้ ลิตในประเทศ
หลายรายก็ได้เพิมเครืองจักรเพือขยายกําลังการผลิตของตนเอง ในขณะทีทางบริษัทก็เน้นเรืองการเพิมผลผลิต โดยมีการซ่อม
บํารุ งเครืองจักรเพือให้สามารถผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึนกว่าเดิม เพือตอบสนองต่อลูกค้าในด้านคุณภาพและความรวดเร็ว
ในการผลิต และจัดส่ง โดยบริษัทได้เพิมยอดขายในกลุ่ม สิน ค้าฟิ ล์มพิเศษ ซึงต่อยอดมาจากปี ทีผ่านมา ทําให้บริษัทสามารถ
ตอบสนองลูกค้าได้ดีขึนทังในด้านคุณภาพและบริการและในขณะเดียวกันสินค้าฟิ ล์มพิเศษทีทางบริษัทมีฐานลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็
ได้มีการเพิมยอดขายมากขึน และได้มีการสนับ สนุนและผลักดันให้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ มีการรับ รู แ้ ละเกิดการเลือกใช้ฟิล์มชนิด
พิเศษของบริษัทมากขึน
- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
ปั จจุบนั จํานวนคู่แข่งขัน มีมากพอประมาณและมีแนวโน้มมากขึนในอนาคต อันเนืองมาจากมีการนําเข้าฟิ ล์ม
จากต่างประเทศมาจําหน่ายในประเทศไทย ดังนันเป็ นทีคาดการณ์ได้ว่าการแข่งขันจะมีความรุนแรงขึนในทุกๆด้าน ทังคุณภาพ
ราคา การส่งมอบ รวมทังการนําเสนอฟิ ล์มพิเศษต่างๆ จากทังผูผ้ ลิตภายในประเทศด้วยกันและผูน้ าํ เข้าฟิ ล์มจากต่างประเทศมา
จําหน่าย
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(1.3) การจัด หาผลิต ภัณฑ์ห รือ บริก าร
(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึงผลิตภัณฑ์
- การผลิต (จํานวนโรงงาน/กําลังการผลิตรวม)
ปั จจุบนั บริษัท มีโรงงานผลิตฟิ ล์มพลาสติก จํานวน 3 แห่ง ดังนี
1. เลขที 119 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุ ง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
โดยผลิตสินค้ากลุม่ ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก โทร. 0-2326-0929-30
2. เลขที 91/3 หมู่ 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลิตฟิ ลม์ แมททัลไลซ์
โทร. 038-571-676-9
3. เลขที 91/9 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลิตสินค้ากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก โทร. 038-571-676-9
กําลังการผลิต และปริม าณการผลิต
รายการ
กําลังการผลิต
ผลิตฟิ ล์ม(ตัน)
Metallized Film
ปริม าณการผลิต
ผลิตฟิ ล์ม(ตัน)
Metallized Film
การใช้ก าํ ลังการผลิต (%)
ผลิตฟิ ล์ม
อัตราเพิม(ลด)ของปริมาณการผลิต
Metallized Film
อัตราเพิม(ลด)ของปริมาณการผลิต

2562

2561

2560

9,600
2,160

8,400
2,160

6,000
2,160

7,307
1,068

6,267
1,418

5,572
1,594

76.12
16.60
49.43
(24.72)

74.61
12.47
65.65
(11.04)

92.87
(3.93)
73.80
(7.00)

วัตถุดิบหลักทีใช้ในการผลิตฟิ ล์มของบริษัทนัน มีดงั นี
- จํานวนผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบ

เม็ดพลาสติก

2562
18 ราย

2561
18 ราย

2560
20 ราย

- สัดส่วนการซือวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

เม็ดพลาสติก

2562
89 : 11

2561
89 : 11

2560
85 : 15
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จากตารางข้า งต้ น ในส่ ว นของวั ต ถุ ดิ บ ประเภทเม็ ด พลาสติ ก ทางบริ ษั ท สามารถหาแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ จาก
ภายในประเทศได้สงู ถึงร้อยละ 89 ซึงนับว่าเป็ นผลดีในแง่การควบคุมต้นทุนผลิต และความเสียงของบริษัทจากความผันผวนของ
เงินตราต่างประเทศได้ ส่วนแหล่งวัตถุดิบในประเทศ บริษัทก็มิได้พึงพิงการซือวัตถุดิบจากผูจ้ าํ หน่ายแต่เพียงรายเดียวและมิได้มี
สัญญาหรือข้อผูกมัดการซือวัตถุดิบในอนาคต ด้วยเหตุนีจึงทําให้บริษัทสามารถต่อรองการซือขายกับผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบรายอืน ๆ
ได้หากมีการเปลียนแปลงในราคาวัตถุดิบของผูจ้ าํ หน่ายแห่งใดแห่งหนึง หากมองอย่างผิวเผิน จะเห็นว่าลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท การติดต่อซือขายยังคงเป็ นไปแบบเดิม ไม่มีการเปลียนแปลงมากนัก ทังจํานวนผูข้ ายและสัดส่วนการซือ-ขายระหว่างใน
ประเทศกับต่างประเทศก็ไม่แตกต่างไปจากปี ก่อนๆ แต่ขอ้ เท็จจริงคือปั จจุบนั ธุรกิจของบริษัทเผชิญกับปั ญหาด้านการแข่งขันใน
ระดับ สูง แต่ดว้ ยความชํานาญและความสามารถในการดําเนิน ธุรกิ จ เป็ น ส่วนหนึงทีทําให้บ ริษั ท สามารถรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดไว้ได้
บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการจัดซือทังในส่วนฐานข้อมูล ซึงเชือมต่อระหว่างฝ่ ายผลิต,ฝ่ ายคลังวัตถุดิบกับฝ่ ายจัดซือ
การจัดระบบการจัดซือให้มีกระบวนการจัดฐานข้อมูลเพือช่วยตัดสินใจและแยกแยะจัดกลุ่มงานให้ชดั เจนมากขึน ในช่วงเวลาที
ผ่านมาบริษัทยังคงซือวัตถุดิบส่วนใหญ่ จากผูจ้ าํ หน่ายรายเดิม ซึงได้สนับสนุนบริษัทมาด้วยดี ความสัมพันธ์กับผูจ้ าํ หน่ายเป็ น
ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจโดยปกติ ทีตังอยู่บนพืนฐานความยุติธรรม ความซือสัตย์ และผลประโยชน์รว่ มกัน และมีสายสัมพันธ์
ทางธุรกิจระหว่างกันมายาวนาน
- วัสดุทีนํามาใช้ทดแทนวัตถุดิบ
ปั จจุบนั ทางบริษัทได้ผลักดันฝ่ ายวิจยั พัฒนาให้มีการทดลองหาวัตถุดิบใหม่ๆทีมาใช้ทดแทนวัตถุดิบเดิม อย่าง
สมําเสมอ เพือสามารถพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ดีขนตามเทคโนโลยี
ึ
ใหม่ๆทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง เพือตอบสนองความต้องการของตลาด
ทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา
(ข) ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใช้
- การดําเนินการเพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
กระบวนการผลิตฟิ ล์มของบริษัทเป็ นกระบวนการผลิตแบบใช้ความร้อนเป็ นตัวหลอมละลายแล้วรีดเป็ นแผ่น
พลาสติก ซึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทําลายสิงแวดล้อม ใช้วตั ถุดิบเม็ดพลาสติกในกลุ่ม PE (Polyethylene) ซึงไม่มีความเป็ นพิษเมือ
หลอมละลาย อีกทังในกระบวนการผลิต ยังมีเศษฟิ ล์มบางส่วนทีสามารถหมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต (Recycle) ส่วน
เศษพลาสติกทีเป็ นของเสียเหลือจากการผลิตก็สามารถขาย เพือนําไปหลอมเป็ นเม็ดใหม่ สําหรับนําไปใช้ผลิตกับสินค้าอีกประเภท
เช่น ทําถุงขยะ ฉีดถังพลาสติก
- ผลของการปฏิบตั ิจริงในช่วง 3 ปี ทีผ่านมาเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดหรือไม่
สําหรับสิงปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้วทีเป็ นอันตรายและไม่เป็ นอันตรายตามทีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมทีออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บริษัทได้ทาํ สัญญาว่าจ้างให้บริษัทผูใ้ ห้บริการบําบัดและกําจัด
ของเสียจากอุตสาหกรรมเป็ นผูด้ าํ เนินการ
- ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกียวกับสิงแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว

ในปี 2562 บริษัทไม่มีขอ้ พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกียวกับสิงแวดล้อม
(1.4) งานทียังไม่ส ่งมอบ
- ไม่มี –

30 | P a g e รายงานประจําปี 2562 บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
(2) กลุ่ม บริก ารงานพิม พ์บ นฉลากกาว หรือ ฟิ ล์ม พลาสติก แบบม้วน
(2.1) ลัก ษณะผลิต ภัณฑ์ห รือ บริก าร
บริษัทบริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือ ฟิ ล์มพลาสติก แบบม้วน เป็ นสินค้าทีนําไปติดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้า
ซึงบริษัทผลิตและจําหน่ายโดยตรงให้กบั ลูกค้าทีเป็ นผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในประเทศหลายรายแบ่งเป็ น 2 ประเภท
การพิมพ์ ดังนี
 การพิมพ์ฉลากกาว แบบม้วน พิมพ์ได้ทังบนกระดาษและพลาสติก สําหรับใช้เป็ นฉลากของผลิตภัณฑ์ เพือติดบน
บรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ยเครืองอัตโนมัติ ระบบการพิมพ์แบบผสมผสานคือ ระบบ Roto – Letterpress, Flexography, Offset
และ Silk Screen ซึงทําให้คณ
ุ ภาพงานพิมพ์มีความโดดเด่น และสวยงาม
 การพิมพ์บน Plastic Film ทัวไป ซึงนําไปใช้ทาํ เป็ นซองอ่อน (Flexible Packaging) สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
หรือผงซักฟอก เป็ นต้น พิมพ์โดยใช้ระบบกราเวียร์ (Gravure)
ด้านทีมงานขายและบริการ บริษัทมีบุคลากรทีมีประสบการณ์และความชํานาญ เทคนิคการพิมพ์ ซึงกลยุทธ์ทาง
การตลาดทีสําคัญของบริษัทคือการเข้าพบเพือเจรจากับลูกค้าโดยตรง พร้อมทังให้คาํ แนะนําในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้าให้
มีความโดดเด่น ด้วยเทคนิคการพิมพ์ทีทันสมัยและเหมาะสมกับการนําไปใช้กบั เครืองจักรของลูกค้า
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สิท ธิพ เิ ศษในการประกอบธุร กิจ
1) บัตรส่งเสริมการลงทุน
ปั จจุบนั บริษัทยังคงมีบตั รส่งเสริมการลงทุนทีได้รบั สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน สําหรับงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือพิมพ์บนฟิ ล์มพลาสติก แบบม้วน จํานวน 2 ฉบับ มีสิทธิประโยชน์ดงั นี

สิทธิประโยชน์

ม. 25 นําเข้าคนต่างด้าวซึงเป็ นช่างฝี มือได้
ตามจํานวนและระยะเวลาตามสมควร
ม. 26 ให้คนต่างด้าวทํางานเฉพาะตําแหน่ง
ได้ตามจํานวนและระยะเวลาที
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ









ม. 28 ให้ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับ
เครืองจักรตามทีคณะกรรมการอนุมตั ิ





ม. 29 ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับ
เครืองจักร

-

-





















ม. 31 ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล มี
กําหนดเวลา เจ็ดปี
ม. 34 ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการ
ทีได้รบั ส่งเสริมไปรวมคํานวณภาษีเงินได้
ม. 36(1) ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ
และวัสดุจาํ เป็ นทีต้องนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพือผลิตเพือการส่งออกเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นําเข้าครังแรก
ม. 36(2) ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที
ได้รบั การส่งเสริมนําเข้า และส่งกลับออกไป
ใน 1 ปี
ม. 37 ได้รบั อนุญาตให้นาํ หรือส่งเงินออก
นอกราชอาณาจักร เป็ นเงินตราต่างประเทศ
2) สิทธิอืน

บัตรส่งเสริม
บัตรส่งเสริม
เลขที
เลขที
1857(2)/2556 2405(2)/2556
Printed
Printed
Adhesive Label Adhesive
Label

-ไม่มี-

3) ข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจ -ไม่มี-
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(2.2) การตลาดและภาวะแข่งขัน
(ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการทีสําคัญ
- นโยบายการตลาดในปี ที ผ่ านมา บริษั ท มี ระบบบริหารคุณ ภาพ Quality Management System ซึงผ่ านการ
รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมีระบบการควบคุม ตรวจสอบ และรับประกันคุณภาพสินค้าจากฝ่ ายเทคนิคการผลิต
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน เป็ นทีพึงพอใจและตอบสนอง
วิจยั และพัฒนาก่อนจําหน่ายสินค้าไปยังลูกค้า เพือให้สินค้าทีผลิตมีคณ
ต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
- ลักษณะลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจําหน่าย บริษัทบริการงานพิมพ์ โดยตรงให้กับลูกค้า ซึง
ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเน้นลูกค้ารายใหญ่ รวมทังขยายฐานตลาดกับกลุ่มลูกค้ารายใหม่
เพิมขึน นอกจากนียังได้สร้างงานพิมพ์ใหม่ๆ เพือเพิมผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายชนิดให้ลกู ค้าได้เลือกสรรมากขึน
- สัดส่วนการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2562 บริษัทมียอดจําหน่ายฉลากกาว ในประเทศเป็ น
ส่วนใหญ่ ซึงเป็ นสัดส่วนร้อยละ 96.72 ของยอดจําหน่ายทังหมด ส่วนทีเหลืออีกร้อยละ 3.28 ของยอดจําหน่ายทังหมดเป็ นการ
จําหน่ายไปยังต่างประเทศ
(ข) สภาพการแข่งขัน
- สภาพการแข่งขันในปี ทผ่ี านมา
ในปี 2562 กลุ่มงานพิมพ์ฉลากกาวลดลงจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 6.60% สืบเนืองจากการเสียงานจาก
ลูกค้าเจ้าใหญ่ทีมีการเปลียนแปลงจากการใช้ฉลากกาวเป็ นฉลากหด ซึงเป็ นจํานวนทีมีมลู ค่าสูง และสภาพการแข่งขันในตลาด
ฉลากกาวทีมีความรุนแรงเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง ทังจากคู่แข่งทีเป็ นบริษัทต่างชาติทีเข้ามาลงทุนในประเทศ และคู่แข่งรายเดิมใน
ประเทศ และรายใหม่ทีเข้ามาในตลาดเพิมมากขึน ซึงทําให้สภาพการแข่งขันในด้านราคารุนแรงมากในปี 2562 ประจวบกับสภาพ
การตลาดของลูกค้าเดิมบางเจ้าทีมีการหดตัวลง
นโยบายการแข่งขันของบริษัทในปี 2562 ยังคงมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าทีต้องการคุณภาพและมูลค่าเพิมของสินค้า
และมีการพัฒนาด้านการบริการเพือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วมากยิงขึน ทังนีบริษัทฯ มีการพัฒนา
ด้านคุณภาพ และเทคโนโลยีเพือเพิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตโดยการลงทุนในเครืองจักรและเครืองมือทีเน้นในการ
เพิมมูลค่าให้กับสินค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยทังฐานลูกค้าเดิมและฐานลูกค้าใหม่ ใน
กลุม่ อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครืองดืม อุตสาหกรรมยาและเคมีภณ
ั ฑ์
- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
สภาพการแข่งขันในอนาคตน่าจะมีความรุนแรงเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง จากการแข่งขันของคู่แข่งทีมีอยู่เดิม
ในตลาด และคู่แข่งรายใหม่ เมือเทียบกับสถานภาพในการแข่งขัน สําหรับตลาดเป้าหมายของกลุ่มบริการงานพิมพ์ฉลากกาว เป็ น
ตลาดทังกลุ่มบนและกลุ่มกลาง โดยคู่แข่งเจ้าใหญ่ทีมีความเท่าเทียมกันทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพิมพ์ มีประมาณ 8
ราย และเป็ นคูแ่ ข่งขันระดับกลางภายในประเทศอีกจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 ราย
(2.3) การจัด หาผลิต ภัณฑ์ห รือ บริก าร
(ก). ลักษณะการจัดให้ได้มาซึงผลิตภัณฑ์
- การผลิต (จํานวนโรงงาน/กําลังการผลิตรวม)
ปั จจุบนั บริษัท มีโรงงานพิมพ์ฉลากกาว หรือ ฟิ ล์มพลาสติก แบบม้วน จํานวน 2 แห่ง ดังนี
1. เลขที 2234/3 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร โดยทําการผลิตงานพิมพ์ฉลากกาว
โทร. 0-2678-1051-5 , 0-2285-4940
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2. เลขที 91/5 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทําการผลิตงาน
พิมพ์ฉลากกาว โทร. 038-571-676-9, 086-341-5812
กําลังการผลิต และปริม าณการผลิต
รายการ
กําลังการผลิต การพิมพ์ (พัน ตร.ม.)
ปริม าณการผลิต การพิมพ์ (พัน ตร.ม.)
การใช้ก าํ ลังการผลิต (%)
การพิมพ์
อัตราเพิม(ลด)ของปริมาณการผลิต

2562
16,165
7,328

2561
16,165
7,775

2560
16,165
8,380

45.34
-5.75

48.10
-7.21

51.84
5.57

วัตถุดิบหลักทีใช้ในการผลิตสินค้า คือ ฉลากกาวและหมึกพิมพ์
- จํานวนผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดิบ
2562
2561
ฉลากกาว และหมึกพิมพ์
26 ราย
24 ราย
- สัดส่วนการซือวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ
ฉลากกาว และหมึกพิมพ์

2562
97:03

2561
99 : 01

2560
23 ราย
2560
99 : 01

จากตารางข้างต้น ในส่วนของวัตถุดิบประเภทฉลากกาวและหมึกพิมพ์ ทางบริษัทจัดหาแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศในปี
2562 ร้อยละ 97 โดยมีการหาบริษัทจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพิมจากต่างประเทศเพิมขึนเพือประโยชน์ในการลดต้นทุน ส่วนแหล่ง
วัตถุดิบในประเทศ บริษัทก็มีการจัดซือวัตถุดิบจากผูจ้ าํ หน่ายหลายราย โดยวัตถุดิบหลักจะมุ่งเน้นการจัดซือจากเจ้าหลักเพือ
ประโยชน์ ในการรักษาราคาทีดีทีสุด
(ข) ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใช้
- การดําเนินการเพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
บริษัทมีความมุ่งมันในการลดของเสียจากระบวนการผลิต และมีการนําวัตถุดิบกลับมาใช้ในกระบวนการให้
มากทีสุด เพือลดการกําจัดวัตถุดิบเหลือใช้ลง โดยการกําจัดวัตถุดิบเหลือใช้ จะทําสัญญาว่าจ้างบริษัทผูใ้ ห้บริการกําจัดของเสีย
ั าการกําจัดเป็ นไปอย่างถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยทีสุด
จากอุตสาหกรรม เพือให้มนใจว่
- ผลของการปฏิบตั ิจริงในช่วง 3 ปี ทีผ่านมาเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดหรือไม่
สําหรับสิงปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้วทีเป็ นอันตรายและไม่เป็ นอันตราย ตามทีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมทีออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บริษัทได้ทาํ สัญญาว่าจ้างให้บริษัทผูใ้ ห้บริการบําบัดและกําจัด
ของเสียจากอุตสาหกรรมเป็ นผูด้ าํ เนินการ
- ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกียวกับสิงแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว
ในปี 2562 บริษัทไม่มีขอ้ พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกียวกับสิงแวดล้อม
(2.4)
งานทียังไม่ส ่งมอบ
- ไม่มี –
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(3) กลุ่ม หลอดลามิเ นต
(3.1) ลัก ษณะผลิต ภัณฑ์ห รือ บริก าร
ผลิตจากการนําแผ่ น ฟิ ล์ม LLDPE และนําอลูมิ เนี ยมฟอยล์ม าเข้ากระบวนการเคลื อบเพื อติ ด กัน เพื อให้เป็ น
วัตถุดิบกึงสําเร็จรูปทีเรียกว่า WEB (ส่วนของตัวหลอด) และนํามาผ่าตามขนาดลูกค้ากําหนด เพือนํามาเข้าสูก่ ระบวนการพิมพ์ขึน
ลายตามรู ปแบบทีลูกค้ากําหนดมา เมือได้ Web ทีขึนรู ปลายพิมพ์แล้ว จะนํามาเข้ากระบวนการขึนรู ปโดยเครืองผลิตหลอด และ
ประกอบเข้ากับบ่า (shoulder ) และฝา (Cap) รู ปแบบแตกต่างกันไป ตามความต้องการของลูกค้า ก็จะได้เป็ นหลอดสําเร็จรู ป
ขนาดต่างๆ ตามทีลูกค้าต้องการ จากนันจะนําส่งให้ลกู ค้าเข้าเพือเครืองบรรจุยาสีฟันต่อไป
เนืองจากการลงทุนในอุตสาหกรรมนีใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง เพราะมีกระบวนการผลิตทีมีหลายขันตอน และต้อง
ใช้เครืองจักรในแต่ละกระบวน ทีเป็ นเครืองจักรทีใช้ในการผลิตหลอดยาสีฟันโดยเฉพาะ ไม่สามารถดัดแปลงใช้ในอุตสาหกรรมชนิด
อืนจึงทําให้สินค้าชนิดนีมีคแู่ ข่งขันไม่มากราย
สิท ธิพ เิ ศษในการประกอบธุร กิจ
1) บัตรส่งเสริมการลงทุน
ปั จจุบนั บริษัทยังคงมีบตั รส่งเสริมการลงทุนทีได้รบั สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน จํานวน 1 ฉบับ มีสิทธิประโยชน์ดงั นี
สิทธิประโยชน์
ม. 25 นําเข้าคนต่างด้าวซึงเป็ นช่างฝี มือได้ตามจํานวนและระยะเวลาตามสมควร
ม. 26 ให้คนต่างด้าวทํางานเฉพาะตําแหน่งได้ตามจํานวนและระยะเวลาที
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ม. 28 ให้ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักรตามทีคณะกรรมการอนุมตั ิ
ม. 29 ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักร
ม. 31 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล มีกาํ หนดเวลา เจ็ด ปี
ม. 34 ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการทีได้รบั ส่งเสริมไปรวมคํานวณภาษี เงินได้
ม. 36(1) ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ และวัสดุจาํ เป็ นทีต้องนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพือผลิตเพือการส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นําเข้าครังแรก
ม. 36(2) ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของทีได้รบั การส่งเสริมนําเข้า และส่งกลับออกไป
ใน 1 ปี
ม. 37 ได้รบั อนุญาตให้นาํ หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักร เป็ นเงินตราต่างประเทศ
2) สิทธิอืน

-ไม่มี-

3) ข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจ

-ไม่มี-

บัตรส่งเสริมเลขที
2141(2)/2554
Tube






-

35 | P a g e รายงานประจําปี 2562 บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
(3.2) การตลาดและภาวะแข่งขัน
(ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการทีสําคัญ
- ลักษณะลูกค้า กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจําหน่าย ภายหลังจากทีบริษัทได้มีการร่วมทุนในประเทศ
เวียดนาม ตามนโยบายของลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทซึงเป็ นบริษัทข้ามชาติทีได้ยา้ ยฐานการผลิตไปทีประเทศเวียดนาม เพือผลิต
และจําหน่ายทัวทังภูมิภ าคเอเชีย ซึงการร่วมทุนนัน บริษั ทฯ ได้โอนเครืองจักรส่วนหนึงเป็ นการลงทุน มี ผลให้กาํ ลังการผลิตที
เหลืออยู่ปัจจุบนั สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศเหลือเพียงรายเดียว มีผลให้สดั ส่วนโครงสร้างรายได้และ
โครงสร้างอัตรากําลังคนของบริษัทเปลียนแปลงไป
ด้านความสัมพันธ์กบั ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นความสัมพันธ์กนั ในทางธุรกิจทีอยู่บนพืนฐานทีทําการค้า
ด้วยความยุติธรรมและรักษาผลประโยชน์รว่ มกันตลอดไปจนถึงความมีคณ
ุ ภาพของสินค้า ทีลูกค้าให้ความเชือมันตลอดมาจึงทํา
ให้มีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกันมายาวนาน
-สั ด ส่ ว นการจํา หน่ า ยในประเทศและต่ า งประเทศ ในปี 2562 บริ ษั ท มี ย อดจํา หน่ า ยหลอดลามิ เ นต
ภายในประเทศทังหมด 100 % ของยอดจําหน่ายทังหมด
(ข) สภาพการแข่งขัน
- สภาพการแข่งขันในปี ทีผ่านมา
ในปี 2562 สภาวการณ์แข่งขันของกลุ่มผลิตหลอดลามิเนต เพือใช้บรรจุยาสีฟัน เนืองจากเป็ นการผลิตทีใช้
เทคโนโลยีและความชํานาญเฉพาะ มีการลงทุนในเครืองจักรค่อนข้างสูง และไม่สามารถดัดแปลงไปใช้ในอุตสาหกรรมชนิดอืนได้
จึงทําให้สิน ค้าชนิด นี มี คู่แข่ งขันไม่มากราย พบว่าบริษั ทมี คู่แข่งขัน หลักภายในประเทศมี เพี ยงรายเดียวแต่จะมี คู่แข่ งขันจาก
ต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนเข้ามาซึงต่างก็มีเทคโลโลยีต่างๆ ทีมานําเสนอให้กับลูกค้า เพือให้มีความน่าสนใจ และสามารถ
เพิมมูลค่าให้กบั สินค้าเพือให้สินค้ามีความแตกต่างจากคูแ่ ข่งเพือเพิมยอดขาย
ดังนันบริษัทฯ ต้องตระหนักเรืองของการมีเทคโนโลยี ทีทันสมัย มีคณ
ุ ภาพทีดี และราคาทีสามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ เพือจะต้องรักษาฐานการขายไว้ให้ได้
- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
เนืองจากในปั จจุบนั นีมีเรืองเกียวการรณรงณ์รกั ษ์โลก และการพัฒนาอย่างยังยืน ดังนันจึงทําให้บริษัทฯ เอง
ต้องคิดค้นบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ยวัตถุดิบต่างๆ ทีจะนํามาใช้ผลิต ให้สอดคล้องไปกับโลกในปั จจุบนั ทีลูกค้าทุกรายให้ความสนใจ จึงไม่ใช่
แต่เพียงแข่งขันในเรืองของราคา คุณภาพ การบริการเท่านัน ยังต้องเพิมเรืองการพัฒนาอย่างยังยืน เพือจะสามารถสูก้ บั คู่แข่งขัน
ให้ได้เช่นเดียวกัน
(3.3) การจัด หาผลิต ภัณฑ์ห รือ บริก าร
(ก).ลักษณะการจัดให้ได้มาซึงผลิตภัณฑ์
- การผลิต (จํานวนโรงงาน/กําลังการผลิตรวม)
ปั จจุบนั บริษัท มีโรงงานผลิตหลอดลามิเนต จํานวน 1 แห่ง คือ
 เลขที 85/2 หมู่1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตําบลหอมศีล อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยผลิตผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต โทร. 038-570-860 – 2, 038-842-762 – 5
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กําลังการผลิต และปริม าณการผลิต
รายการ
กําลังการผลิต หลอดลามิเนต (ล้านหลอด)
ปริม าณการผลิต หลอดลามิเนต (ล้านหลอด)
การใช้ก าํ ลังการผลิต (%)
หลอดลามิเนต
อัตราเพิม(ลด)ของปริมาณการผลิต

2562
125.20
72.76

2561
125.20
72.79

2560
125.20
77.66

58.12
(0.04)

58.14
(6.27)

62.03
57.85

วัตถุดิบในการผลิตหลอด ทางบริษัทสามารถหาแหล่งวัตถุดิบจากภายในประเทศทังหมด ซึงนับว่าเป็ นผลดีในแง่การ
ควบคุมต้นทุนผลิตและความเสียงของบริษัท จากความผันผวนอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้ จะเห็นว่าลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ไม่มีการเปลียนแปลงมากนัก ทังจํานวนผูจ้ าํ หน่าย และสัดส่วนการซือ-ขายระหว่างภายในประเทศกับ
ต่างประเทศก็ไม่แตกต่างไปจากปี ก่อนๆ ซึงการติดต่อซือขายยังคงเป็ นไปแบบเดิม ซึงแนวโน้มในอนาคต บริษัทยังคงซือวัตถุดิบ
จากผูจ้ าํ หน่ายรายเดิม ซึงก็ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีเช่นกัน ความสัมพันธ์กับผูจ้ าํ หน่ายเป็ นความสัมพันธ์ในทางธุรกิจโดย
ปกติ ที ตังอยู่บ นพื นฐานความยุติ ธรรม ความซือสัต ย์ และผลประโยชน์ร่วมกัน และมี สายสัม พัน ธ์ท างธุรกิ จระหว่างกัน มา
ยาวนาน
- วัสดุทีนํามาใช้ทดแทนวัตถุดิบ
บริษัทได้ศึกษาความเป็ นไปได้ทีจะหาวัสดุทีนํามาใช้ทดแทนวัตถุดิบทีต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ ซึงได้
พัฒนาทางเทคโนโลยีของบริษัท ทําให้บริษัทสามารถผลิตหลอดทีใช้ Aluminium Foil ทีบางลง ซึงสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
โดยไม่สง่ ผลกระทบในด้านคุณภาพของสินค้า ทําให้ลกู ค้าและบริษัทฯต่างมีตน้ ทุนการผลิตทีลดลงร่วมกัน
(ข) ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใช้
- การดําเนินการเพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบต่อสิงแวดล้อมเสมอมา โดยในอนาคตธุรกิจของลูกค้ามี
แนวโน้มทีจะหันมาสนใจในการรักษ์โลกมาขึนดังนันวัตถุดิบทีใช้ในปั จจุบัน อาจจะต้องมี การปรับเปลียนไป เช่น สามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่ได้ เพือเป็ นการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ซึงทางบริษัทได้มีความพร้อมโดยได้มีการศึกษาการใช้วสั ดุทดแทนเพือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตและดําเนินการค้าไปกับลูกค้าในทิศทางเดียวกัน ซึงก็จะส่งผลดีในการเป็ นคู่คา้ ทีดี
และจะสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้สง่ ผลให้บริษัทฯและคูค่ า้ เติบโตไปด้วยกันอย่างมันคง
- ผลของการปฏิบตั ิจริงในช่วง 3 ปี ทีผ่านมาเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดหรือไม่
สําหรับสิงปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้วทีเป็ นอันตรายและไม่เป็ นอันตราย ตามทีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมทีออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บริษัทได้ทาํ สัญญาว่าจ้างให้บริษัทผูใ้ ห้บริการบําบัดและ
กําจัดของเสียจากอุตสาหกรรมเป็ นผูด้ าํ เนินการ
- ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกียวกับสิงแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว

ในปี 2562 บริษัทฯไม่มีขอ้ พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกียวกับสิงแวดล้อม
(3.4) งานทียังไม่ส ่งมอบ
- ไม่มี
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทมีความเสียงอันเกิดทังจากปั จจัยของอุตสาหกรรมและปั จจัยความเสียงเฉพาะบริษัทดังนี
(1) ความผัน ผวนของราคาวัต ถุด บิ
วัตถุดิบหลักทีใช้ในการผลิตแผ่นฟิ ล์ม คือ เม็ดพลาสติก ซึงสามารถสังซือได้จากผูผ้ ลิตทังในและต่างประเทศ เนืองจากมี
คุณ ภาพทัด เที ย มกัน ในปี 2562 ราคาเม็ ดพลาสติ กมี ความผัน แปรตามราคาซื อขายของตลาดโลก และการลดลงของราคา
นํามันดิบในช่วงปลายปี
ดังนัน การปรับราคาขึน หรือลดลงของเม็ดพลาสติกจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ เนืองจากต้นทุน
การผลิตส่วนใหญ่มาจากต้นทุนเม็ดพลาสติก อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนเม็ดพลาสติก
(2) การพึงพาผู้จ าํ หน่ายวัต ถุด บิ รายใหญ่
บริษั ท ฯ มี การสังซือเม็ดพลาสติกจากผูผ้ ลิตและจําหน่ ายรายใหญ่ ของประเทศอยู่มากพอสมควร อย่างไรก็ ตามบริษั ท ฯ
สามารถสังซือเม็ดพลาสติกได้จากผูผ้ ลิตรายอืน ๆ ทังในและต่างประเทศ แต่อาจจะมีเงือนไขการค้าทีแตกต่างไปจากเดิม
(3) ตลาดและภาวการณ์แ ข่งขัน
มี คู่แข่งไม่ มากราย พบว่าบริษั ท มีคู่แข่งหลักภายในประเทศมี เพี ยงรายเดียวแต่จะมี คู่แข่งจากต่างประเทศ ในภูมิภาค
อาเซียนเข้ามา โดยลักษณะการดําเนินธุรกิจและการติดต่อซือขายยังคงเป็ นไปแบบเดิม ไม่มีการเปลียนแปลงมากนัก
(4) คุณภาพลูก หนี
ลูกค้ากลุ่มฟิ ล์มทีนําผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้เป็ นวัตถุดิบ ดังนันลูกค้าทีมีขนาดกลาง และขนาดเล็ก บริษัทจะเน้นการ
บริหารสินเชือของลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามหาจุดทีเหมาะสมระหว่างความสามารถการชําระหนีกับปริมาณการขายของ
ลูกค้าในแต่ละราย
(5) ความเสียงจากการมีก ลุ่ม ผู้ถ อื หุน้ รายใหญ่
บริษัทมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คือกลุม่ ตระกูลลิมอติบลู ย์ ถือหุน้ ในบริษัทคิดเป็ นร้อยละ 64.83 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้ว
ทังหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2562) จึงทําให้กลุม่ ตระกูลลิมอติบลู ย์สามารถควบคุมมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบ
ทังหมด โดยเฉพาะเรืองทีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นเรืองทีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดให้ตอ้ งได้รบั
เสียง 3 ใน 4 ของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนัน ผูถ้ ือหุน้ รายอืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดุลเรืองทีผู้
ถือหุน้ ใหญ่เสนอได้
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การกํากับด ูแลกิจการ
1. นโยบายการกํากับ ดูแ ลกิจ การ
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุ งการกํากับดูแลกิจการโดยการนําข้อพึงปฏิบัติจากหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
15 ข้อเดิมมาปรับปรุงแก้ไขเพิมเติม ให้เป็ นตามแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับปี
2549 เพือพัฒนาระดับการกํากับดูแลกิจการให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล ตามความมุ่งหวังของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทีจะช่วยสร้างความเชือมันต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีสว่ นได้เสียและผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ ายตลอดจนเพือเพิมมูลค่าและ
ส่งเสริมการเติบโตอย่างยังยืนของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงหน้าทีความรับผิดชอบและได้ปฏิบตั ิหน้าทีโดยยึดหลักความระมัดระวัง (Duty of Care)
และหลักความซือสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) ในการทีจะใช้ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ เพือประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมของผูถ้ ื อหุน้ ทุกราย ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด และการกํากับดูแล
กิจการให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี
 หมวดที 1 สิท ธิข องผู้ถ อื หุน้
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการปรับปรุงนโยบาย
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างสมําเสมอ เพือส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการบริหาร การควบคุม
ุ ภาพทีดียิงขึนอย่างต่อเนือง ดังนี
ภายใน และการดําเนินการให้มีคณ
- ระบบการบริหาร บริษัทมุ่งมันในการสร้างมูลค่าเพิมให้แก่บริษัท โดยยึดหลักความระมัดระวัง และหลักความซือสัตย์
สุจ ริต โปร่ง ใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื อให้มันใจว่า ระบบบัญ ชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญ ชี มี ค วาม
น่าเชือถือ
- การควบคุมภายใน ด้านระบบงานได้จัดให้มีการตรวจสอบครอบคลุมในทุกหน่วยงานไม่เจาะจงเฉพาะเรือง ทังนี
เพือให้มนใจว่
ั
าระบบงานมีความถูกต้องตามนโยบายบริษัทกําหนด สร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลอันเป็ นความลับทาง
ธุรกิจ ติดตามดูแลเรืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียวโยง เพือประโยชน์สงู สุดของบริษัท
การประชุม ผู้ถ อื หุน้
- ก่อนวันประชุมบริษัทได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผูถ้ ือหุน้ โดยกําหนดวาระต่างๆ เพือขอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
รับ ทราบ รับรอง รวมทังอนุมัติ และได้จัดเอกสารการประชุมให้เพี ยงพอต่อ ผู้ถือ หุ้นที จะใช้ในการออกเสียง รวมทังได้
เผยแพร่ลงใน Website ของบริษัทฯที www.topp.co.th เป็ นเวลาล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน
- วัน ประชุม ผูถ้ ื อหุ้น โดยกําหนดให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพือตอบข้อ ซักถามของผู้ถือ หุ้น โดยใน
ปี 2562 บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทีโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 ในวันที 23 เมษายน 2562
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจํานวน 11 ท่านจากทังหมด 11 ท่าน ซึงรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบเพือชีแจงและ
ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ โดยประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุม ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ทีกําหนดในหนังสือเชิญ ประชุม เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที และให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุน้ ที
มาร่วมประชุม ผู้ถื อ หุ้น ภายหลังเริมการประชุม แล้ว มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งหรือ ลงคะแนนในระเบี ย บวาระที อยู่ระหว่า งการ
พิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
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- ภายหลังวันประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้แจ้งมติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทํา
รายงานการประชุม ทีมี การบัน ทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทังเผยแพร่รายงานดังกล่าวใน Website
ของบริษัท
- บริษัทได้รบั ผลการประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2562 ในระดับ 4 (อยู่ในช่วงคะแนน 90 – 99
คะแนน)
 หมวดที 2 การปฏิบ ัต ติ ่อ ผู้ถ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม
คณะกรรมการได้กาํ หนดแนวทางพึงปฏิบตั ิเรืองการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม ดังนี
ุ สมบัติเหมาะสมทีจะดํารง
- บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอเพิมวาระการประชุมและเสนอชือผูท้ ีมีคณ
ตําแหน่งกรรมการ ก่อนทีบริษั ทจะส่งหนังสือนัดประชุม โดยได้เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ Website ของบริษัท
- ห้ามมิให้ผถู้ ือหุน้ ทีเป็ นผูบ้ ริหารเพิมวาระการประชุมทีไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผูถ้ ือ
หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- กําหนดรูปแบบของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพือให้ผถู้ ือหุน้ ทีไม่สามารถมา
ประชุมด้วยตนเองได้ สามารถกําหนดทิศทางในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทัง
กําหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่านเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
- กําหนดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงสําหรับแต่ละวาระ เพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีขอ้ โต้แย้งใน
ภายหลัง
- การดําเนินการในวาระการเลือกตังกรรมการ ประธานทีประชุมจะดําเนินการให้มีการใช้สิทธิเลือกตังกรรมการเป็ น
รายบุคคล
- กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต้องรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยผ่านเลขานุการบริษัท เพือจะได้นาํ รายงานดังกล่าวรวบรวมเป็ นระเบียบวาระแจ้งให้ทประชุ
ี ม
คณะกรรมการทราบ
 หมวดที 3 บทบาทของผู้ม ีส ่วนได้เ สีย
บริษัทสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยการให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกกลุม่ ในการสร้างงาน สร้างความสัมพันธ์ทีดีในทุกระดับ และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินทีมันคง
กลุ่ม ผู้ม ีส ่วนได้เ สีย
ลูก จ้าง : บริษัทมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศในการทํางานทีดี จัดให้มีอปุ กรณ์
ความปลอดภัยทีถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานทีปฏิบัติ การจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ การจัดให้มีระบบการป้องกันภัย
เพือให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน มีผลตอบแทนและสวัสดิการทีเหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรมทีสร้างเสริม
ความรูค้ วามชํานาญของพนักงาน นอกจากนันบริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรูแ้ ละวิทยาการใหม่ๆ
เพิมเติม ด้วยการจัดตารางการฝึ กอบรมทีเป็ นเฉพาะหน่วยงานเพือสร้างให้พนักงานมีความเชียวชาญในหน้าทีทีรับผิดชอบ
และการฝึ กอบรมทีสามารถเรียนรูร้ ว่ มกันทังองค์กร
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คู่ค ้า : บริษัทมีจดุ ประสงค์ในการทําการค้าแบบเน้นคุณภาพของสินค้าและการบริการ ควบคุมการจัดส่งให้ตรงตามที
ลูกค้ากําหนด รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อตกลง สัญญา และเงือนไขทางการค้า อีกทังจัดให้มีหน่วยรับเรืองร้องเรียนในด้าน
คุณภาพสินค้าและบริการ มีการใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เป็ นระยะ มีการ
ประเมินผูข้ ายเพือให้ได้คคู่ า้ ทีมีคณ
ุ ภาพอย่างสมําเสมอ
คู่แ ข่ง : บริษัทใช้ในกลยุทธ์การแข่งขันทีสุจริตทางการค้า เน้นด้านคุณภาพสินค้าและบริการ และการสนองตอบต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงราคาทีเป็ นธรรม ถือปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันด้วยความเป็ นมืออาชีพและครรลอง
ทางธุรกิจ
เจ้าหนี : บริษัทมีการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีตามเงือนไขและข้อตกลงอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการชําระหนีตามเงือนไข
เวลาทีกําหนดในข้อตกลง
การแจ้งเบาะแส
บริษัทกําหนดเกณฑ์เกียวกับแนวทางการปฏิบตั ิในการให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยหรือผูถ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถแจ้งเบาะแส ใน
ประเด็นทีเกียวกับการทําผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ รายงานการเงิน ระบบการควบคุมภายใน โดยหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด
มีความประสงค์ในการแจ้งเบาะแสในประเด็นดังกล่าว สามารถติดต่อผ่านทางกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้
โดยตรงตามทีอยู่ดา้ นล่างนี
 ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
เลขที 11-13 ซอยพาณิ ชยการธนบุรี 3 ถนนจรัญ สนิทวงศ์ 13 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
10600
โทรศัพท์ : 081-4886507
E-mail address: Nilsuwan.leelarasame73@gmail.com
 นายชัยสิทธิ เจริญสัตย์
เลขที 35 หมู่บ ้านกรีน นิ ชชาเลย์ ซอยบรมราชชนนี 62/6 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒ นา
กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 081-612-7612, 0-2888-4208
E-mail address: chaiyasit.35@gmail.com
 นายปมุข ศิรอิ งั กุล
เลขที 619/1 ซอยลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2275 - 6299 โทรสาร: 0-2275-9033
E-mail address: pamooklaw@gmail.com
หรือหากท่านผูถ้ ื อหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะชีแนะเกี ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท สามารถติดต่อได้โดยตรงที
Website ของบริษัทที www.topp.co.th หรือผ่านทางเลขานุการบริษัทที E-mail address: saengjas@topp.co.th โดย
เรืองร้องเรียนดังกล่าวจะรับรูเ้ ฉพาะในกลุม่ บุคคลข้างต้นและบุคคลทีเกียวข้องเท่านัน เพือสร้างความมันใจให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน
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นโยบายเกียวกับ สิงแวดล้อ มและสังคม
บริษั ท มี นโยบายเกี ยวกับ ความรับ ผิ ด ชอบต่อ สภาพแวดล้อ มและสังคม โดยเลื อกใช้เฉพาะวัต ถุดิบ ทีไม่ ก่อ ให้เกิ ด
มลภาวะ การลดปริมาณขยะโดยการใช้เครืองจักรทีสามารถนําเศษซากมา Recycle ในกระบวนการผลิตทําให้สามารถลด
ปริม าณของขยะที มี ผ ลกระทบต่ อ สิ งแวดล้อ ม ตลอดจนมี ก ระบวนการบําบัด ของเสี ย ที ถูก ต้อ งตามกฎของกระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทังการไม่ละเมิดประโยชน์ของส่วนรวมและผลการปฏิบตั ิตามนโยบายข้างต้น
 หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้อ มูล และความโปร่งใส
การเผยแพร่ข ้อ มูล ข่าวสารของบริษัท
บริษัทได้จดั ทํารายงานการเปิ ดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ตามเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด เพือเปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนทัวไปทาง Website
ของหน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี ผูถ้ ือหุน้ หรือผูส้ นใจลงทุนทัวไปยังสามารถดูขอ้ มูลเกียวกับ รายงานประจําปี สาํ หรับปี ที
ผ่านมา และมติทประชุ
ี มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังล่าสุด ได้ทาง Website ของบริษัทอีกเช่นกัน
รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้จดั ทํารายงานอธิบายถึงผลการดําเนินงานของบริษัทและเหตุการณ์สาํ คัญรอบปี ไว้ในรายงานประจําปี
เพือให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ ตามทีได้รว่ มสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และสอบทานความมีประสิทธิผล
ในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการประเมินความเสียง ระบบสารสนเทศ รวมถึงการพิจารณาแต่งตังผูส้ อบ
บัญชีและการกําหนดค่าสอบบัญชี ตลอดจนการรายงานข้อมูลเป็ นไปให้มีมาตรฐานเชือถือได้ ชัดเจน และเพียงพอต่อการ
รายงานผูถ้ ื อหุน้ มีการจัดทํารายงานคณะกรรมการซึงครอบคลุมในเรืองสําคัญ ๆ ตามข้อพึงปฏิบัติทีดีสาํ หรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนทีตลาดหลักทรัพย์เสนอแนะ ควบคูก่ นั ไปกับรายงานผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บ ริห าร
คณะกรรมการมีการดําเนินการด้วยความโปร่งใสเกียวกับค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ซึงผ่านความ
เห็นชอบและได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ และได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยจํานวนค่าตอบแทนในรายงานประจําปี และหลักเกณฑ์การ
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารทีเชือมโยงและสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท โดยในปี 2562
และ 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 2.38 ล้านบาท และ 2.51 ล้านบาท ตามลําดับ
ความสัม พัน ธ์ก ับ ผู้ล งทุน
คณะกรรมการได้จัดให้มีผูท้ ีทําหน้าทีเป็ น “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)” โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ น
ผูด้ แู ลรับผิดชอบ และได้สนับสนุนให้ผทู้ ีทําหน้าทีนีมีความรูด้ า้ นพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือให้สามารถคอยกํากับการดําเนินงาน
ของบริษัทให้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดอย่างครบถ้วน โดยได้ผ่านการฝึ กอบรมในหลักสูตร “Fundamental Practice for Corporate
Secretary (FPCS)” และหลักสูตร “พืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกับบริษัทจดทะเบียน” ทีจัดขึนโดยสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย (LISTED COMPANIES ASSOCIATION) เพือให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับหน้าทีทีต้องปฏิบตั ิ ตลอดจน
การติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทนั สมัยอยู่เสมอ รวมถึงเป็ นศูนย์ติดต่อกรณีมีข่าวเกียวกับบริษัท (Contact Person) เพือประโยชน์
ในการประสานงานและชี แจงต่อสาธารณชน ผูถ้ ื อหุ้นหรือผูส้ นใจลงทุนทัวไป สามารถติดต่อได้ทีหมายเลข 0-2678-1051-5
หมายเลขภายใน 511 หรือที E-mail address: saengjas@topp.co.th
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 หมวดที 5 ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ทตระหนักถึงการถ่วงดุลของกรรมการทีไม่ เป็ นผู้บ ริหาร ซึงคณะกรรมการบริษั ท มี ส มาชิกรวม
ทังหมด 11 ท่านประกอบด้วย
- กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร
1 ท่าน
- กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 6 ท่าน (ในจํานวนนีเป็ นกรรมการทีมีอาํ นาจ 3 ท่าน)
- กรรมการอิสระ
4 ท่าน (ซึงเป็ นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน)
กรรมการอิสระ ท่านประกอบด้วย
1. คุณอรินทร์ จิรา
ประธานกรรมการ
2. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยสิทธิ เจริญสัตย์ กรรมการตรวจสอบ
4. นายปมุข
ศิรอิ งั กุล
กรรมการตรวจสอบ
โดยบริ ษั ท ได้ ก ํา หนดวาระการดํา รงตํา แหน่ ง การเป็ นกรรมการบริ ษั ท วาระละ 3 ปี ทั งนี เพื อให้ ส อดคล้อ งตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบซึงเป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้าทีคอย
กํากับดูแลและตรวจสอบการทํางานของกรรมการผูจ้ ดั การ ซึงมีบทบาทหน้าทีของแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจน
บทบาท หน้าที และความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ทาํ หน้าทีในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรืองทีสําคัญเกี ยวกับการดําเนินงานของบริษั ท เช่น
วิสยั ทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทังกํากับ ควบคุมดูแลให้
ฝ่ ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีกิจกรรมในด้านต่างๆ
ดังต่อไปนี
- นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษร และ/หรือมีการทบทวนเมือสถานการณ์
เปลียนแปลง
- จรรยาบรรณธุรกิจ(Code of Conduct)ซึงบริษัทถือว่าจรรรยาบรรณธุรกิจเป็ นคุณสมบัติทีสําคัญในการประกอบ
กิจการทีแสดงถึงความซือสัตย์สุจริตและสร้างความน่าเชือถือ ทังแก่ลูกค้า และเจ้าหนี รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทยึดมันในจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ ดังนี
 ผลิตสินค้าทีมีคณ
ุ ภาพ ราคายุติธรรม และให้บริการทีดีเพือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า
 มุ่งสร้างชือเสียง ในด้านการเป็ นผูเ้ ชียวชาญด้านบรรจุภณ
ั ฑ์และงานพิมพ์ ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
 กรรมการและผูบ้ ริหาร ต้องดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส
 พัฒนาบุคลากร ให้ตระหนักในความรับผิดชอบทังต่อตนเองและผูอ้ ืน ตลอดจนการกระทําตนเป็ น
พลเมืองดี ไม่ประพฤติผิดกฎหมาย
 รักษาสิงแวดล้อมโดยดําเนินธุรกิจทีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิงแวดล้อม
- การเปิ ดเผยข้อมูลรายการบัญชีกบั กิจการและบุคคลทีอาจเกิดความขัดแย้ง หรือบุคคลทีเกียวข้องกับบริษัท โดย
การถือหุน้ และการมีผถู้ ือหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกัน ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินเรืองรายการทีเกียว
โยงกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
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- ระบบการควบคุมภายในและได้จดั ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพือทําหน้าทีในการสอบทานและตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานโดยมีแนวทางการปฏิบตั ิงานทีชัดเจนและวัดผลได้ซึงได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
อยู่เสมอ จัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ อํานาจอนุมตั ิในแต่ละระดับทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน เพือให้มนใจว่
ั ามีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ ซึงมีการกําหนด
เป็ นแผนงานประจําปี ตามลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาจากประเด็นทีเป็ นความเสียงหรือเหตุการณ์ทีอาจเกิดขึนและ
ส่งผลกระทบแก่บริษัทการนําเสนอและการรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมําเสมอต่อเนือง
นอกจากนีบริษัทยังได้นาํ ข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมการตรวจสอบและข้อคิดเห็นของผูต้ รวจสอบบัญชีมาพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีรายละเอียดในหัวข้อ การควบคุมภายใน
- การบริหารความเสียงโดยการปรึกษาหารือกับผูท้ ีมีความรู ค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจประเภท
เดียวกันกับบริษัท เพือกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงาน เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัทและผูม้ ีส่วนได้เสีย
การประชุม คณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาสอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครัง หรือมากกว่าใน
กรณี มีเหตุจาํ เป็ นสําคัญ ซึงในการประชุมแต่ละครังได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการ
จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ สําหรับให้ผทู้ ีเกียวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2562 มีการ
ประชุมคณะกรรมการรวมทังสิน 4 ครังและมีจาํ นวนกรรมการทีเข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดทีแสดงไว้ในหน้าที 8 หัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ
โดยเลขานุการบริษัทได้ทาํ หน้าทีเลขานุการทีประชุม ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี
 กําหนดตารางวันประชุมประจําปี ล่วงหน้า เพือให้กรรรมการทราบและเตรียมตัวล่วงหน้า โดยไม่ติดภารกิจอืน
 จัดทําจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 กําหนดให้มีวาระประจําทีเป็ นมาตรฐาน สําหรับการติดตามความคืบหน้าของผลดําเนินงานเพือให้กรรมการ
สามารถควบคุม และดูแ ลการปฏิ บัติ งานของฝ่ ายจัดการได้ต่อ เนื องและวาระสําหรับ การติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนีกรณีมีความคืบหน้าและประเด็นสําคัญ ประธานทีประชุมจะ
เปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้หารือกันอย่างอิสระและทัวกัน
 จัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เพือพิจารณาแต่ละวาระให้กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
 กรณี มีประเด็นทีต้องพิจารณาเป็ นการเฉพาะ ทีประชุมได้เชิญ ผูบ้ ริหารทีดูแลรับผิดชอบในประเด็นทีหารือ
เพือให้ขอ้ มูลรายละเอียดเพิมเติมในฐานะทีเกียวข้องกับปั ญหาโดยตรง
 กําหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าทีทีต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดทีจําเป็ นเพิมเติมเพือให้กรรมการเข้าถึงข้อมูล
ใหม่ๆ กรณีมีข่าวสาร ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศต่างๆของหน่วยงานทีกํากับดูแล
 ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทมีหน้าทีในการบันทึกรายงานการประชุมและส่งให้ประธานทีประชุม
ลงนาม ภายใน 7 วันนับจากวันประชุม
การประเมิน ตนเองของคณะกรรมการ
ปั จจุบนั บริษัทยังไม่มีขอ้ กําหนดเรืองการจํากัดจํานวนบริษัททีกรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอืน แต่ทงนี
ั ไม่มีสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทท่านใดดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนเกินกว่า
5 บริษัท และเนืองจากคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผูท้ ีมีความรูค้ วามชํานาญในแต่ละด้านแตกต่างกันซึงล้วนเป็ น
ประโยชน์แก่การบริหารจัดการและดูแลให้บริษัทยังยืน มันคง ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆทีมีผลกระทบทังทางตรงและ
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ทางอ้อม หากแต่มีผลการดําเนินงานทีดี และเป็ นทีน่าพอใจมาโดยตลอด ซึงกรรมการแต่ละท่านได้ให้ความสําคัญในหน้าที
ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุม เพือพิจารณาผลการดําเนินงานรายไตรมาส และได้ให้ความสนใจในทุกประเด็น
สําคัญ อาทิ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ผลการดําเนินงานโดยได้พิจารณาเปรียบเทียบในรูปแบบทีเป็ นมาตรฐานของบริษัท
ซึงมีรายละเอียดมากกว่าแบบของผูส้ อบบัญชี โดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในไตรมาสปั จจุบนั กับไตรมาสทีแล้ว
และไตรมาสเดียวกันของปี นีกับปี ทีแล้ว รวมทังผลการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทีคาดไว้ โดยได้ให้ความ
สนใจและซักถามถึงสาเหตุทีสําคัญของการเปลียนแปลงดังกล่าว นอกจากนีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังได้มีการ
พิจารณากลันกรองร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงและผูส้ อบบัญชีของบริษัทอย่างสมําเสมอ
จํานวนบริษัท ทีกรรมการไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท จดทะเบียนอืน
รายชือกรรมการบริษัท
1. นายอรินทร์
2. นายสุธี
3. นายชวลิต
4. ร.ต.อ.สุเมธ
5. นายบุญชู
6. นายมงคล
7. นายสุรภาพ
8. นายธนา
9. ดร.นิลสุวรรณ

จิรา
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
ลิมอติบลู ย์
โพธิกาํ จร
ลีลารัศมี

10. นายชัยสิทธิ เจริญสัตย์
11. นายปมุข

ศิรอิ งั กุล

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จํานวนบริษัท จดทะเบียนที
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
1
-

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

-

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

-

-

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้ชีแจงรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ โดยมีวงเงินทีจ่ายจริงภายในกรอบทีได้รบั อนุมตั ิ
จากทีประชุมผูถ้ ื อ หุ้น ซึงคณะกรรมการได้พิ จารณาวงเงิน ทีเสนอขออนุมัติต่อทีประชุมผูถ้ ื อหุ้น จากข้อ มูลตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน เพือหลีกเลียงการจ่ายทีเกินสมควร
แต่เพียงพอทีจะจูงใจและรักษาไว้ซงกรรมการที
ึ
มีคณ
ุ ภาพตามต้องการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการผู้จัด การ นอกจากพิ จ ารณาตามผลงานรวมโดยดู จ ากผลการดํา เนิ น งานในปี ที ผ่ า นมา
คณะกรรมการได้พิ จ ารณาโดยคํา นึ ง ถึ ง ภาระหน้า ที และความรับ ผิ ด ชอบ(Accountability and Responsibility)และ
ประโยชน์ทจะได้
ี รบั จากกรรมการในฐานะกรรมการผูจ้ ดั การ
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การพัฒนากรรมการและผู้บ ริห าร
คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารในการทีจะดูแลเรืองระบบการกํากับดูแล
กิ จ การของบริ ษั ท ตลอดจนบทบาท อํา นาจหน้ า ที ในฐานะกรรมการบริ ษั ท ปั จ จุ บั น สมาชิ ก จํา นวน 11 ท่ า นใน
คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในส่วนเลขานุการบริษัท คณะกรรมการยังได้สนับสนุนให้เข้าฝึ กอบรม ในหัวข้อทีเกียวข้องเพือติดตาม
ความคืบหน้าและให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง นอกจากนีคณะกรรมการตรวจสอบได้ชีประเด็นความเสียง
นํา เสนอแก่ ค ณะกรรมการบริษั ท เพื อให้มี การจัด ทําแผนการสื บ ทอดงานหรือ แนวทางในการปฏิ บัติห น้าที แทน กรณี
กรรมการผูจ้ ัดการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ตลอดจนกํากับดูแลให้คณะเจ้าหน้าทีบริหารมีการ
กําหนดรูปแบบและเนือหาการดําเนินงานภายในของบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. คณะกรรมการชุด ย่อ ย
โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทังหมด 3 ชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึงคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้าทีและความรับผิดชอบ สรุปได้ดงั นี
2.1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการมีจาํ นวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี
1 นายอรินทร์
จิรา
ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2 นายสุธี
ลิมอติบลู ย์
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3 ร.ต.อ. สุเมธ
ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
4 นายชวลิต
ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
5 นายบุญชู
ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
6 นายมงคล
ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
7 นายสุรภาพ
ลิมอติบลู ย์
กรรมการ
8 นายธนา
โพธิกาํ จร
กรรมการ
9 ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
กรรมการอิสระ
10 นายชัยสิทธิ
เจริญสัตย์
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
11 นายปมุข
ศิรอิ งั กุล
ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกิจการทังหลายของบริษัท และมีอาํ นาจหน้าทีดําเนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของทีประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ และมีอาํ นาจกระทําการใดๆ ตามที
ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ นอกจากนี ยังมีหน้าทีกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับ
ควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปดังนี
1. ดูแลและจัดการให้การดําเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
รวมทังมติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ให้ความเห็นชอบด้านวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
3. ให้ขอ้ เสนอแนะด้านนโยบายการบริหารจัดการ แผนธุรกิจ งบประมาณ กลยุทธ์ และเป้าหมายการปฏิบตั ิงานทีเสนอ
โดยฝ่ ายจัดการ
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4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ
5. พิจารณางบการเงินประจําไตรมาส และประจําปี และดูแลให้มีการจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามหลักการบัญชีที
รับรองทัวไป
6. ดูแลกํากับให้มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล และการบริหารความเสียงทีเหมาะสม ตลอดจนการ
ตรวจสอบ ทังจากผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีภายนอก ให้ทาํ หน้าทีอย่างมีประสิทธิผล
7. ดูแลให้มีผทู้ าํ หน้าทีในการสือสารในเรืองต่างๆ กับผูถ้ ือหุน้ รายย่อยและผูส้ นใจลงทุนทัวไป รวมทังการประสานงาน
กับหน่วยงานทีกํากับดูแล
จํานวนครังของการประชุม คณะกรรมการ
สัดส่วนหุน้ ของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 ท่านทีเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ซึงแต่งตังโดยที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี
จํานวนครังทีเข้าร่วมประชุม/
ลําดับที

ชือ – สกุล

การประชุมทังหมด
กรรมการบริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

% ของ
จํานวน
หุน้

จํานวนหุน้

1.

นายอรินทร์ จิรา

4/4

-

-

-

2.

นายสุธี

ลิมอติบลู ย์

4/4

-

720,235

12.00

3.

นายชวลิต ลิมอติบลู ย์

4/4

-

830,183

13.84

4.

ร.ต.อ.สุเมธ ลิมอติบลู ย์

2/4

-

875,763

14.60

5.

นายบุญชู

ลิมอติบลู ย์

3/4

-

177,711

2.96

6.

นายมงคล

ลิมอติบลู ย์

4/4

-

30,000

0.50

7.

นายสุรภาพ ลิมอติบลู ย์

4/4

-

30,000

0.50

8.

นายธนา

โพธิกาํ จร

4/4

-

42,000

0.70

9.

ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

4/4

4/4

-

-

10.

นายชัยสิทธิ เจริญสัตย์

4/4

4/4

-

-

11.

นายปมุข

4/4

4/4

-

-

ศิรอิ งั กุล

หมายเหตุ : จํานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ทีเกียวข้องกันตามมาตรา 258 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายชัยสิทธิ เจริญสัตย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.นายปมุข
ศิรอิ งั กุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี
1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเหมาะสมและมี ประสิทธิ ผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็ นชอบในการพิ จารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิ กจ้าง หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่ วยงานอืนใดที
รับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3 สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4 พิจารณา คัดเลือ ก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมี ความเป็ น อิสระ เพื อทําหน้าที เป็ น ผูส้ อบบัญ ชีของบริษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมทังเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
5 พิจารณารายการทีเกี ยวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อ กําหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทังนี เพื อให้มันใจว่า รายการดัง กล่ า วสมเหตุส มผลและเป็ น ประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึงรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรือ ข้อ สัง เกตโดยรวมที คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิ บัติ ห น้า ที ตามกฎบัต ร
(Charter)
(ซ) รายการทีเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7 รายงานต่ อ คณะกรรมการของบริษั ท เพื อดํา เนิ น การปรับ ปรุ งแก้ไขภายในเวลาที คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีทคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื
ี
อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา ดังต่อไปนี
(1) รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8 ปฏิบตั ิงานอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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2.3. คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชัยสิทธิ เจริญสัตย์
กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายบุญชู ลิมอติบลู ย์
กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ทังนีให้สอดคล้องกับการดํารงตําแหน่งการเป็ นกรรมการของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ทีได้รบั
การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท)
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ (ทีได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท) เพือทดแทนในกรณีทีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอืนๆ
เพือให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตังแล้วแต่
กรณีตามข้อบังคับของบริษัท
3. พิจารณาสรรหาผูบ้ ริหารในตําแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการในกรณี ทีครบวาระ ลาออก หรือกรณี อืนๆ และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาแต่งตัง
4. เสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดค่าเบียประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบําเหน็จ รวมทังผลประโยชน์อืนใด
ทีมีลกั ษณะเป็ นเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ(ทีได้รบั การแต่งตังจาก
คณะกรรมการบริษั ท )ให้ที ประชุมผูถ้ ื อหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษั ท พิ จารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ต ามข้อบังคับ
ของบริษัท
5. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูงสุด
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา เมือวันที 11 สิงหาคม 2552 เพือเข้ามาช่วยในการ
ดําเนินการเพือสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลัก เกณฑ์ก ารสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าทีในการสรรหาบุคคล เพือทดแทนตําแหน่งกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การในกรณีทีครบวาระลาออก หรือกรณีอืนๆ ทังนีเพือให้สอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็ นไปตามข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
คุณสมบัต ิ
1. กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา โดยจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และต้องมีคณ
ุ สมบัติตาม มาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535
2. กรณีเป็ นกรรมการอิสระ ต้องมีคณ
ุ สมบัติเกียวกับความเป็ นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรรมการต้องเป็ นบุคคลทีมีความรู ้ ประสบการณ์ และความเชียวชาญ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลา
เพียงพอทีจะอุทิศความรู ้ ประสบการณ์ให้กบั บริษัท
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วิธ ีก ารสรรหา
1. ในการสรรหากรรมการให้พิจารณาจากทังผูถ้ ือหุน้ บุคคลภายนอก หรือบุคคลตามทีผูถ้ ือหุน้ เสนอ โดยยึดถือตาม
หลักคุณสมบัติตามข้อ 1
2. การเลือกตังกรรมการบริษัทให้กระทําโดยทีประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยให้ยดึ ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที 3 ทุกประการ
ข้อบังคับบริษัท เกียวกับการแต่งตังคณะกรรมการ ระบุให้สิทธิในการแต่งตังกรรมการทังผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และราย
ย่อยมีความเท่าเทียมกัน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง
ั
อ 1 เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตามข้
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึงได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีพึงจะมีหรือ
พึงจะเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้รบั การเลือกตังในลําดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที
จะมี หรือพึงจะเลือกตังในครังนัน ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียง
4. การกํากับ ดูแ ลการดําเนิน งานของบริษัท ย่อ ยและบริษัท ร่วม
บริษัทถือหุน้ บริษัทร่วม ประมาณร้อยละ 25 ซึงไม่ได้มีอาํ นาจในการควบคุมบริหารบริษัทร่วมดังกล่าว
5. การดูแ ลเรืองการใช้ข ้อ มูล ภายใน
คณะกรรมการมีการดูแลเพือป้องกันผูบ้ ริหารรวมทังบุคคลทีเกียวโยงนําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์สว่ นตน และกําชับ
ไม่ให้ผบู้ ริหารอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ทียังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง
ได้ล่วงรูม้ าโดยตําแหน่งหรือฐานะ ซึงถือเป็ นจริยธรรมธุรกิจประการสําคัญ อีกทังได้ชีแจงแก่กรรมการรวมทังผูบ้ ริหารเกียวกับ
หน้าทีทีต้องรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. ค่าตอบแทนของผู้ส อบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ได้แก่
- ผูส้ อบบัญชีของบริษัท ในรอบปี บญ
ั ชี 2562 มีจาํ นวนเงินรวม 1,080,000 บาท
- สํานักงานสอบบัญชีทีผูส้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผูส้ อบ
บัญชีสงั กัด ในรอบปี บญ
ั ชี 2562 มีจาํ นวนเงินรวม 0 บาท
2. ค่าบริการอืนๆ (Non-audit fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของการบริการตามแบบ ต.ส.310 สําหรับกิจการทีได้รบั การส่งเสริมจากสํานักงานส่งเสริมการ
ลงทุน ในรอบปี บญ
ั ชี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 150,000 บาท
7. การปฏิบ ัต ติ ามหลัก การกํากับ ดูแ ลกิจ การทีดีใ นเรืองอืนๆ
- ไม่มี –
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การควบค ุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษั ทได้ให้ความสําคัญ ในแนวทางทีจะสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ งานในองค์กรให้เป็ น ที ยอมรับ และเชือถื อต่อผูถ้ ื อหุ้น
นักลงทุน หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ และสถาบันการเงินต่างๆ มีกระบวนการควบคุมภายในทีจะทําให้ระบบการทํางานมี
ความถูก ต้อ ง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยทีจะส่งเสริม ให้
บริษั ท จดทะเบี ย นเสริม สร้า งระบบการบริห าร และกํา กั บ องค์ก รที ดี (Good Corporate Governance) โดยบริษั ท ได้แ ต่ ง ตัง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึงมีสมาชิกรวม 3 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบ จํานวน 2 ท่าน มีวาระตามวาระการเป็ นกรรมการบริษัท วาระละ 3 ปี เป็ นผูม้ ีหน้าทีสําคัญในการดูแล
รายงานทางการเงินให้ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชือถือได้ ตลอดจนดูแลให้การดําเนินงานของบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในทีเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บัติ ตามข้อ กําหนดและกฎหมาย ไม่ ให้เกิ ดความขัด แย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) และได้จัดตังหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึงขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบมาตังแต่ ปี 2543 จนถึง
ปั จจุบนั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษัท เพือพิจารณาและประเมินนโยบายการควบคุมและตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานที
ได้กาํ หนดขึนล่วงหน้าเป็ นประจําทุกปี นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
แผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี ซึงได้กาํ หนดขึนโดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพือพิจารณาเลือกหัวข้อ
ทีจะนํามาวางแผนงานการตรวจสอบประจําปี โดยจะหมุนเวียนไปทุกหน่วยงานในองค์กร ไม่ได้เฉพาะเจาะจง รวมทังการจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยสาระสําคัญ ต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์
ขอบเขต ผลการประเมิ น ความเพี ยงพอและคุณ ภาพของระบบการควบคุม ภายใน โดยพิ จารณาการแบ่งแยกหน้าที ระหว่า ง
หน่วยงานเพือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ การตรวจสอบระบบการปฏิบตั ิงานเพือให้มนใจว่
ั าพนักงานผูป้ ฏิบตั ิมีความเข้าใจใน
ระบบงานอย่ างถูก ต้อ ง รวมทังการให้ข ้อ เสนอแนะในข้อบกพร่อ งที เป็ น สาระสําคัญ เพื อให้เกิ ด การปรับ ปรุ งแก้ไข ตลอดจน
กํา หนดให้มี ก ารตรวจติ ด ตามเพื อประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ต ามแนวทางแก้ไขปรับ ปรุ ง เพื อให้ก ารปฏิ บัติ งานของพนัก งานมี
ประสิทธิภาพและเป็ นไปตามนโยบายบริษัทกําหนด อันจะเกิดประโยชน์สงู สุดทังแก่บริษัทและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
1. สรุ ป ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท เกียวกับ ระบบการควบคุม ภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท ได้รบั ทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นประจําทุกไตรมาส รวมทังสิ น
4 ครัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึงได้ทาํ การประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษั ท ตามหลักการควบคุม ภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commission) ซึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่สภาพแวดล้อมการควบคุม, การประเมินความเสียง,กิจกรรมการ
ควบคุม, ข้อมูลสารสนเทศและการสือสารและการติดตามและประเมินผล โดยมีสาระสําคัญต่างๆในแต่ละหัวข้อ ดังนี
(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) บริษัทมีการพิจารณาเรืองดังต่อไปนี
- การสื อสารให้พ นัก งานทราบถึ ง ภารกิ จ ในการสร้า งความซื อสัต ย์แ ละจรรยาบรรณ โดยบริษั ท ได้มี ก ารจัด ทํา
ข้อกําหนดเกียวกับจริยธรรม (Code of conduce) สําหรับฝ่ ายบริหารและพนักงาน รวมทังการจัดทํานโยบายจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษั ท ครอบคลุมถึงข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ กิ จการ อัน ทําให้เกิ ดความเสียหายต่อองค์กร มี บทลงโทษหากมี การฝ่ าฝื น เพื อสือสารให้
พนักงานรับทราบ
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- โครงสร้างองค์กร อํานาจการจัดการ และความรับผิดชอบทีเหมาะสม บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าทีในส่วนงานทีสําคัญ
ซึงทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทังมีฝ่ายงานตรวจสอบภายในทีขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบมี
สายการรายงานทีชัดเจน และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
- ภารกิ จในการสร้างและรักษาพนักงานทีมี ความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษั ทมี นโยบายที จะพัฒ นาและรักษา
พนัก งานและผู้บ ริห ารที มี คุ ณ ภาพไว้ โดยสนับ สนุน ให้มี ก ารจัด ฝึ ก อบรมทั งภายในและภายนอก ให้กับ พนั ก งาน
เพือพัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถให้เพิมพูนขึน
- สนับสนุนให้พนักงานมีความรับผิดชอบ บริษัทดําเนินการคัดเลือกบุคลากรทีเหมาะสมมาร่วมงาน โดยมีการสอบ
สัมภาษณ์ และทําแบบทดสอบ ซึงกําหนดระดับความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และ ประสบการณ์ทีจําเป็ นสําหรับแต่ละ
ตําแหน่งงาน ชีแจงให้ผูร้ บั ผิดชอบในตําแหน่ งหน้าทีนันๆ ได้ทราบและเข้าใจถึงหน้าทีความรับผิดชอบ รวมทังมี การ
ประเมิ น ผลและกํา หนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับ ผลการปฏิ บัติ งาน จัดอบรมความรู แ้ ละทัก ษะที จํา เป็ น ต่อ การ
ปฏิบตั ิงานให้กบั พนักงาน
(2) การประเมินความเสียง (Risk Assessment) บริษัทมีการพิจารณาเรืองดังต่อไปนี
บริษัทได้มีการประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของความเสียงทีเกิดทังจากภายในและภายนอก ซึงได้ร่วมกันกําหนด
กลยุท ธ์ การดําเนิ นงานจากทุกฝ่ าย โดยบุคลากร ผู้บ ริหาร และคณะกรรมการบริษั ททุกเดื อน เพื อให้สามารถบ่งชี
เหตุการณ์ทอาจเกิ
ี
ดขึนและมีผลกระทบต่อองค์กร เพือให้สามารถจัดการความเสียงให้อยู่ในระดับทีบริษัทยอมรับได้
(3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities) บริษัทมีการพิจารณาเรืองดังต่อไปนี
- การจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานในประเด็นเกียวกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ และการบริหารงานทัวไปเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที อํานาจ
อนุ มัติ ข องฝ่ ายบริห ารแต่ ล ะระดับ ชันไว้ รวมทังมี ก ารทบทวนนโยบายและระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บัติ งานให้เหมาะสมกั บ
สภาพการณ์ในปั จจุบนั
- การแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริษัทมิให้บคุ คลใดบุคคลหนึงมีหน้าทีรับผิดชอบ
มากกว่าหนึงลักษณะงานทีเป็ นหน้าทีอนุมตั ิ, หน้าทีบันทึกรายการบัญชี, ข้อมูลสารสนเทศ และหน้าทีในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพ ย์สินออกจากกัน เพื อเป็ นการตรวจสอบซึงกันและกัน รวมทังมี การทบทวนการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบ
ดังกล่าว
- การควบคุ ม ทั วไปของระบบสารสนเทศ บริ ษั ท กํา หนดมาตรการในการเข้า ถึ ง การใช้ส ารสนเทศในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การกําหนดสิทธิ การใช้และเปลียนแปลงการแก้ไขข้อมูล การกําหนดเขตหวงห้าม การกําหนดชัน
ความลับ ของเอกสาร และการกําหนดอํานาจอนุมัติของฝ่ ายบริหารแต่ละระดับชันไว้ โดยจะต้องได้รบั อนุญ าตจาก
เจ้าของระบบงาน และให้ผบู้ งั คับบัญชาโดยตรงเป็ นผูข้ อสิทธิในการใช้ รวมทังมีการทบทวนมาตรการดังกล่าว
(4) ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทมีขอ้ มูลทีสําคัญอย่างเพียงพอ สําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารการประชุมที
ระบุขอ้ มูลทีจําเป็ นและเพียงพอ บริษัทดําเนินการส่งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ซึงภายหลังจากประชุม เสร็จจะจัด ทํา รายงานการประชุม คณะกรรมการ ซึงมี รายละเอี ย ดตามควรที ทําให้ส ามารถ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติห น้าทีของกรรมการโดยมี การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรืองทีพิจารณา ตลอดจนมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตา่ งๆไว้เป็ นหมวดหมู่
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(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษั ท จัด ให้มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลในทุก หน่ ว ยงาน โดยให้มี ก ารนํา เสนอผลการปฏิ บัติ เปรีย บเที ย บกับ
เป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน รวมทังฝ่ ายตรวจสอบภายในทีได้กาํ หนดเป็ นนโยบายในการเข้าตรวจติดตามภายหลังการ
เข้าตรวจสอบตามแผนงานประจําปี ตลอดจนในส่วนของคณะกรรมการบริษั ทที มี การติ ด ตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริษัทเป็ นประจําทุกเดือนเพือเปรียบเทียบกับงบประมาณ โดยคณะกรรมการได้ซกั ถามถึงสาเหตุและ
ปั จจัยทีให้เป็ นไปตามและไม่เป็ นไปตามประมาณการหรือเป้าหมายทีกําหนด ทังด้านรายรับและค่าใช้จ่าย ทังนีเพือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความระมัดระวังในการบริหาร ตลอดจนการให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ทีจะ
ทําให้บริษัท สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้ได้อย่างประหยัดและสมเหตุสมผล
2. ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบต่างจากความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
3. ข้อ มูล หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับ ดูแ ลการปฏิบ ัต งิ านของบริษัท
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 1/2556 เมือวันที 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
อนุมตั ิ กฎบัตร ฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยให้มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มีนาคม 2556 เป็ นต้นไป โดยมีสาระสําคัญ เพือกําหนดคํา
นิยาม วัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ความเป็ นอิสระ สิทธิ ความรับผิดชอบจรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบภายใน ความ
รับผิดชอบ คุณ สมบัติและการแต่งตังผูจ้ ัดการฝ่ ายตรวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายใน ความสัมพัน ธ์กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ความสัมพันธ์กับฝ่ ายบริหาร ความสัมพันธ์กับผูส้ อบบัญ ชี และองค์กรกํากับดูแลอืน ภาระหน้าที การวางแผนการ
ตรวจสอบและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ รวมถึงการรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทังนีในหัวข้อความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
ตรวจสอบกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน ระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการให้ความเห็นเกียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน การแต่งตัง โยกย้าย กําหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจําปี ของผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
โดยอาจได้รบั ข้อมูลจากฝ่ ายบริหารเพือประกอบการพิจารณาร่วมกับฝ่ ายบริหาร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. นโยบายภาพรวม
บริษัทมีนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิงแวดล้อม
และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมหลักการ 8 ข้อ ซึงเป็ นไปตามแนวทางทีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจัดทําขึน คือ
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม บริษัทมีนโยบายอันยังยืนคือ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระบียบข้อบังคับทัง
มวลทีใช้กบั ธุรกิจการค้าต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยทําการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพสูงซึงตรงกับหรือเหนือกว่า
ความต้องการของลูกค้าภายใต้สภาพการณ์ทสมเหตุ
ี
สมผล ซึงพร้อมทีจะให้บริการทีเชือถือได้ภายใต้มาตรฐานของการ
ปฏิบตั ิงานทีมีประสิทธิภาพและกริยาทีสุภาพอ่อนโยน
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัทมีนโยบายคือ พนักงานพึงงดเว้นการให้ของขวัญ การเลียงรับรอง เงิน สิงของหรือ
ผลประโยชน์อืนใดอย่างไม่ถกู ต้องเหมาะสมหรือเกินกว่าปกติวิสยั แก่บคุ คลทีเกียวข้อง เพือการติดต่อธุรกิจให้กบั บริษัท พนักงาน
จะต้องไม่รบั หรือให้สินบนใดๆ ทังทางตรงและทางอ้อมรวมทังผลประโยชน์ตา่ งๆ ทางการเงินและทางธุรกิจอันมิชอบ จะต้องไม่
รับหรือเสนอของกํานัลใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นสิงของ หรือเงินทีจัดอยู่ในข่ายการรับสินบน การให้กยู้ ืม การเลียงรับรอง และการ
ให้บริการต่าง ๆ ทังทางตรงและทางอ้อม การเสนอสินบนใดๆ จะต้องได้รบั การปฏิเสธและให้รายงานต่อฝ่ ายบริหาร และจะต้อง
ไม่เรียกร้องสินบน หรือผลประโยชน์สว่ นตัวจากคู่คา้ โดยบริษัทและพนักงานทุกท่านจะต้องรักษาความยุติธรรมในการ
เปรียบเทียบ และประเมินราคา คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความน่าเชือถือ ตลอดจนการบริการในการคัดเลือกผูข้ ายสินค้าและ
ผูใ้ ห้บริการ โดยไม่ให้สินบนของขวัญและการเลียงรับรองต่างๆ เป็ นปั จจัยทีทําให้เกิดการเบียงเบนการตัดสินใจ และพนักงานจะ
ไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าทีเพือหาผลประโยชน์สว่ นตัว หรือญาติพีน้อง บุคคลในครอบครัวของพนักงานอย่างเด็ดขาด รวมทังในโอกาส
ตามประเพณีนิยมซึงมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากพนักงานได้รบั ของขวัญทีมีมลู ค่าเกินปกติวิสยั จากบุคคลทีเกียวข้องใน
การติดต่อธุรกิจกับบริษัท ให้พนักงานผูน้ นรายงานเรื
ั
องดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน
เนืองจากปั จจุบนั การทําธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนันเป็ นสิงสําคัญ ในปี 2560 บริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เป็ น
แนวร่วมปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมือวันที 1 ธันวาคม 2560 จากนันได้
ยืนขอรับรองโครงการแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในรอบไตรมาสที 3/2562 และได้รบั การรับรองเป็ น
สมาชิกของแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตตังแต่วนั ที 4 พฤศจิกายน 2562
อนึง ทางบริษัทฯได้ยืนขอรับรองโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันไปเมือวันที 15 มีนาคม 2562
(3) การเคารพสิทธิ มนุษยชน บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาท้องถินของ
ภูมิภาคและประเทศทีเกียวข้องกับการติดต่อธุรกิจของบริษัท เพือดําเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมของภูมิภาค
และประเทศเหล่านัน โดยส่งเสริมให้เกิดความเคารพร่วมกัน ระหว่างพนักงานและความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่วมกันโดย
ปราศจากการคุกคาม หรือการล่วงละเมิดซึงกระทําโดยหรือกระทําต่อพนักงาน ผูร้ บั จ้าง ผูข้ ายสินค้าและบริการ หรือลูกค้า และ
ไม่ประสงค์ให้พนักงานทุกคนและทุกระดับชันกระทําการใดๆ อันเป็ นการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางวาจาและทางเพศต่อผูห้ นึง
ผูใ้ ดทังในสถานทีปฏิบตั ิงานหรือสถานทีอืน หรือในระหว่างปฏิบตั ิหน้าทีให้กบั บริษัท นอกจากนันบริษัทวางตัวเป็ นกลางทางการ
เมื อง โดยไม่กระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมื องใดพรรคการเมื องหนึง ซึงพนักงานย่อมมีเสรีภาพในการใช้สิทธิ ทาง
การเมืองได้อย่างเต็มทีในฐานะพลเมืองของประเทศแต่ตอ้ งมิใช่กระทําในฐานะตัวแทนของบริษัท
(4) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม บริษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูเ้ กียวข้องโดยการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็ น
ธรรม ต่อบุคคลใดบุคคลหนึงอันเนืองมาจากความแตกต่างในด้านเชือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ พืนฐานการศึกษา สถานะ
ของบุคคล สภาพร่างกายหรือสุขภาพ นอกจากนีบริษัทได้กาํ หนดให้มีบริการทางการแพทย์ตามทีจําเป็ นเพือรักษาโรคหรือการ
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บาดเจ็บอันเนืองจากการทํางานตลอดจนการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเมือมีเหตุการณ์ฉกุ เฉิน และจัดบริการตรวจสุขภาพ
เป็ นประจําทุกปี ให้แก่พนักงานทุกคน รวมทังบริษัทคํานึงถึงการให้พนักงานทุกคนทํางานด้วยความปลอดภัย ปราศจากอุบตั ิเหตุ
การบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยจากการทํางาน โดยจะพยายามร่วมมื อกับพนักงานทุกระดับชันในการสร้างมาตรการป้องกัน
อุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยอันเกิดจากการทํางาน
(5) ความรับ ผิ ด ชอบต่อ ผู้บ ริโภค บริษั ท จะให้ข ้อ มูล ที ถูก ต้อ งและเพี ย งพอในเรืองที เกี ยวกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ตลอดจนการ
ให้บริการของบริษัท โดยการให้ความจริงในการโฆษณาและการให้ข่าวสารทุกชนิดตามความเป็ นจริง
(6) การดูแลรักษาสิงแวดล้อม บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที
เกียวข้องกับสิงแวดล้อม โดยประสงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
รวมทังพยายามลดมลภาวะและผลกระทบต่างๆ อันอาจจะเกิดต่อสิงแวดล้อม
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการสือสารกับชุมชนในท้องถินและให้ความร่วมมือ
ทีดีในกิจกรรมทีเกียวกับการรักษาสิงแวดล้อมในชุมชน
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้อมและผูม้ ีส่วนได้เสีย บริษัทมีการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการลดใช้พลังงานหรือวัตถุดิบในการผลิต มุ่งผลิตสินค้าทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม
รวมถึงการทบทวนกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพเพิมขึน มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดในสิงต่างๆทีได้จากกระบวนการผลิต
และลดทิงของเสียสู่สงแวดล้
ิ
อม ซึงบริษัทได้วา่ จ้างให้บริษัทผูใ้ ห้บริการบําบัดและกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรมเป็ นผูด้ าํ เนินการ
2. การดําเนิน งานและการจัด ทํารายงาน
บริษัทมีการดําเนินงานธุรกิจให้เป็ นไปตามนโยบายสิงแวดล้อม และให้เป็ นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้านสิงแวดล้อม
ทีเกียวข้อง มีการพัฒนาและปรับปรุ งระบบการจัดการสิงแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัท เพือลดมลภาวะและผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อ ม รวมทังรณรงค์สร้างจิต สํานึกและฝึ กอบรมพนักงานในด้านสิงแวดล้อ มอย่ างต่อ เนื อง เพื อให้ระบบการจัดการ
สิงแวดล้อมดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในด้านมลภาวะจากเครืองจักร มลภาวะทาง
เสียง คุณภาพนําทิง การใช้สารเคมี การอนุรกั ษ์พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะประเภทต่างๆ การนําสิงของมาใช้ซาํ หรือการ
นํากลับมาใช้ใหม่
ในปี 2562 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทภายนอก เข้ามาดําเนินการตรวจวัดและทดสอบคุณภาพสิงแวดล้อมเกียวกับคุณภาพของ
อากาศ (ฝุ่ น), ระดับเสียง, ระดับความเข้มแสง และระดับความร้อน ในพืนทีทํางานของบริษัท ซึงผลจากการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรืองความปลอดภั ย ในการทํา งานเกี ยวกั บ ภาวะแวดล้อ มและตาม
กฎกระทรวงแรงงาน เรืองกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานเกียวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง
3. การดําเนิน ธุร กิจ ทีมีผ ลกระทบต่อ ความรับ ผิด ชอบต่อ สังคม
- ไม่มี –
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4. กิจ กรรมเพือประโยชน์ต ่อ สังคมและสิงแวดล้อ ม (After process)
ในปี 2562 บริษั ท ได้ด ํา เนิ น การจัด ทํา กิ จ กรรมเพื อประโยชน์ต่ อ สัง คมและสิ งแวดล้อ ม โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์คื อ สร้า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงาน โดยการร่วมทํากิจกรรมจิตอาสา, ปลูกจิตสํานึกทีดีให้กบั พนักงานด้วยการบริจาคสิงของที
จําเป็ นแก่ผยู้ ากจนในสังคม ตลอดจนจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานให้กบั พนักงาน ซึงมีรายละเอียดดังนี
4.1 โครงการสร้างอาคาร จาก Eco-brick ปี ที 2
ณ Bamboo School อ.ไทรโยค จ.กาญนบุร ี เมือวัน เสาร์-อาทิต ย์ท ี 23-24 มีน าคม 2562
ด้วยทางบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปั ญ หาด้านสิงแวดล้อม โดยเฉพาะเรืองของขยะทีย่อย
สลายได้ยาก ซึงเป็ นปั ญหาทีเกิดขึนในปั จจุบนั จึงได้รว่ มมือกับ BamBoo School Family โรงเรียนสําหรับกลุ่มเด็กผูข้ าดโอกาส
ทางการศึกษา จัดตังโดย แคทเธอรีน รู ธ ไรลี ไบรอัน ทีจังหวัดกาญจนบุรี ในการสร้างห้องสมุด และห้องเรียน โดยใช้ Eco-Brick
มาเป็ นโครงสร้างของอาคาร ซึง Eco-Brick นันคือการนําเศษขยะชินเล็ก ๆ ที ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ถุงขนม เชือก มาอัดแน่น
ในขวดพลาสติก โดยชินส่วนจะต้องไม่เปี ยก ไม่เน่า แล้วก็เอาขวดเหล่านี ไปก่อเป็ นโครงสร้างของกําแพงแทนอิฐ ก่อนจะฉาบปูน
ทับลงไป โดยในครังนีตังเป้าไว้ที 2,000 ขวด
ดังนัน บริษั ท ไทย โอ.พี .พี . จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ Bamboo School จัดโครงการ “ สร้างอาคาร จาก Eco-Brick”
ปี ที 2 ณ Bamboo School 234 ซ.แมมแคท หมู่บา้ นบ้องตีล่าง ต.บ้องตี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมือวันเสาร์-อาทิตย์ ที 23-24
มีนาคม 2562

56 | P a g e รายงานประจําปี 2562 บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
4.2 กิจ กรรมเพือสังคม ปลูก ต้น ไม้ ติด ตังเครืองกรองนํา สอนคอมพิวเตอร์ ปรับ ปรุ งสนามเด็ก เล่น มอบทุน การศึก ษา
มอบอุป กรณ์ก ีฬ า อุป กรณ์ก ารเรียน และจัด กิจ กรรมสัน ทนาการ
ณ โรงเรียนวัด สะแกงาม อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา วัน อาทิต ย์ท ี 24 พฤศจิก ายน 2562
ด้วยทางบริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อชุมชนในละแวกใกล้เคียง
ดังนัน บริษัทจึงได้จดั เตรียมวัสดุและอุปกรณ์เพือนําไปปรับปรุง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนและสนามเด็กเล่น
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รายการระหว่างกัน
1) รายการระหว่างกิจการทีเกียวข้องกัน
ชือบริษัท
บริษัทร่วม
L.S. Pack Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ
ผลิตหลอดลามิเนต

บริษัท กิมไป๊ บอทเทิล จํากัด

สัดส่วนการถือหุน้

ถือหุน้ และ/หรือ

25%

กรรมการร่วมกัน

(จัดตังขึนในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม)
กิจการทีเกียวข้องกัน
บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จํากัด
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จํากัด
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิง จํากัด
บริษัท กิมไป๊ จํากัด
บริษัท กิมไป๊ โค้ตติง จํากัด
บริษัท สยามหมึกพิมพ์และเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัท คิมแพ็ค จํากัด
บริษัท แอลเอ พลาสแพค จํากัด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เหรียญทองการพิมพ์
บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊ ) จํากัด
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี จํากัด
บริษัท อินจีนีซีสเต็มส์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ผลิตหลอดลามิเนต
รับจ้างพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
รับจ้างพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ขายปลีกเม็ดพลาสติก
ผลิตฟิ ลม์ ป้องกันรอยขีดข่วน
ผลิตหมึกพิมพ์
ผลิตหลอดลามิเนต
ผลิตฟิ ลม์ ยืด
รับจ้างพิมพ์สิงพิมพ์
รับจ้างพิมพ์สิงพิมพ์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ผลิตและพัฒนาระบบ
ซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์
ผลิตและจําหน่ายขวดทุก
ชนิด

กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

-

กรรมการร่วมกัน

-

2) บุคคลทีเกียวข้องกัน โดยเป็ นกรรมการบริษัทและ / หรือผูถ้ ือหุน้ และ / หรือผูบ้ ริหารสําคัญ มีดงั นี
- นายสุธี
ลิมอติบลู ย์
- นายชวลิต ลิมอติบลู ย์
- ร.ต.อ.สุเมธ ลิมอติบลู ย์
- นายบุญชู ลิมอติบลู ย์
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ล้านบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
รายการทีเกิดขึนในระหว่างปี
กิจการทีเกียวข้องกัน :
รายได้จากการขาย
ค่าเช่ารับ
รายได้อนื
ซือสินค้า
ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้จ่ายอืน

202.19

213.86

2.04
0.06
411.45

2.04
0.03
488.30

14.18
3.66

13.52
6.76

นโยบายการกําหนดราคา

ไม่แตกต่างจากรายการทีกระทํา
กับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาทีตกลงร่วมกัน
ไม่แตกต่างจากรายการทีกระทํา
กับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาทีตกลงร่วมกัน

3) ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
จากรายชือและลักษณะธุรกิจของกิจการทีเกียวข้องกันกับบริษัทข้างต้นนัน เห็นได้ชัดว่า กิจการทีเกียวข้องกันหลาย
บริษัท มีลกั ษณะธุรกิจทีสัมพันธ์กนั กับธุรกิจของบริษัท โดยสามารถสนับสนุนกันได้ ดังนันบริษัทจึงมีรายการค้าเป็ นธุรกิจ
ปกติและมีเงือนไขการค้าทัวไปกับกิจการทีเกียวข้องกันอย่างสมําเสมอ โดยมีนโยบายการกําหนดราคาไม่แตกต่างจาก
รายการทีกระทํากับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
4) มาตรการหรือขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมือวันที 14 สิงหาคม 2551 มีมติอนุมตั ิในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทํา
ธุรกรรมระหว่างกัน หากธุรกรรมเหล่านันมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ ชู นพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัวไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิ พลในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
บุคคลทีมีความเกียวข้อง ทังนีให้บริษัทจัดทํารายการสรุปการทําธุรกรรมทีเกิดขึนจริงในรอบปี ทีผ่านมา เพือรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการทีพึงจัดขึนเป็ นครังแรกของปี ถดั ไปหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการและให้การดําเนินงาน
เป็ นไปตามขันตอนการควบคุมภายในของบริษัท ในกรณีของรายการอืนๆ เช่น รายการค้าทีเป็ นธุรกิจทีไม่มีราคาตลาด
อ้างอิงรายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทได้มีการกําหนด
ขันตอนการอนุมตั ิให้สอดคล้องเป็ นไปตามแนวทางในเรืองของการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546
5) นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นเพือให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนันการทํารายการระหว่างกันจึงมุ่งให้มีเพียง
รายการค้าทีเป็ นธุรกิจปกติและมีเงือนไขการค้าทัวไป โดยพยายามให้เกิดรายการระหว่างกันด้านอืนเท่าทีจําเป็ นเท่านัน
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ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
1. งบการเงิน : สรุ ป ฐานะการเงิน และผลการดําเนิน งาน 3 ปี ทีผ่านมา
ผู้ส อบบัญชี
สํานัก งาน เอ.เอ็ม .ที.แอสโซซิเ อท

สรุ ป รายงานการสอบบัญชี
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ไม่ม ีเ งือนไข
ไม่ม ีเ งือนไข ไม่ม ีเ งือนไข

ซึงพอสรุปรายชือผูส้ อบบัญชีของสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ทีลงนามในรายงานการสอบบัญชีในงบการเงินของบริษัทที
ผ่านมา ดังนี
ลําดับ

ปี

บริษัทผูส้ อบบัญชี

ชือผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีลงนามในงบ
การเงิน บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด
(มหาชน)

ทะเบียน
เลขที

ระยะเวลาทีลง
นามติดต่อกันใน
งบการเงิน(ปี )
4

1

2549 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

2

2550 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

3

2551 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

4

2552 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

5

2553 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นายสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

6

2554 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นายสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

7

2555 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นายสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

8

2556 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นายสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

9

2557 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

1

10

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

76

2

11

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

76

12

2560 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

13

2561 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

14

2562 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางสาวดรณี สมกําเนิด

5007

4

2
1

งบการเงิน ของบริษัท ในปี 2549 ถึง 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ทีได้รบั
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงนางสาวดรณี สมกําเนิด ผูส้ อบบัญ ชีรบั
อนุญาตเลขที 5007 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทในปี 2562 ได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงือนไข
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ตารางสรุ ป ฐานะการเงิน และผลการดําเนิน งานในช่วงปี 2560 – 2562
1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วัน ที 31 ธัน วาคม
สิน ทรัพ ย์
หน่วย : บาท
สิน ทรัพ ย์ห มุน เวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว – พันธบัตร
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน - สุทธิ
- กิจการอืน – สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่พนักงาน
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิน ทรัพ ย์ห มุน เวียน
สิน ทรัพ ย์ไ ม่ห มุน เวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจําเพือซือเครืองจักร
อืนๆ
รวมสิน ทรัพ ย์ไ ม่ห มุน เวียน
รวมสิน ทรัพ ย์

2562

2561

2560

36,877,829
333,202,678
90,166,316
345,458,025
794,493
83,341,574
12,372,391
902,213,306

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

66,551,267
505,412,663
2,159,188
7,045,232
12,555,317
697,040
1,319,234
595,739,941
1,497,953,247

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
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หนีสิน และส่ว นของผู้ถ อื หุน้
หน่วย : บาท
หนีสิน หมุน เวียน
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีค่าซือสินทรัพย์
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิน หมุน เวียน
หนีสิน ไม่ห มุน เวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสิน ไม่ห มุน เวียน
รวมหนีสิน
ส่วนของผู้ถ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน – หุน้ สามัญ 6,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
จําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
*
ยังไม่ได้จดั สรร
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมส่วนของผู้ถ อื หุน้
รวมหนีสิน และส่วนของผู้ถ อื หุน้

2562

2561

2560

47,037,671
26,114,275
389,506
51,870,058
12,518,038
2,755,792
140,685,340

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

26,805,321
26,805,321
167,490,661

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

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

60,000,000
52,000,000

60,000,000
52,000,000

60,000,000
52,000,000

6,000,000
1,243,188,991
(30,726,405)
1,330,462,586
1,497,953,247

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
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1.2. งบกําไรขาดทุน สําหรับ ปี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม
หน่วย : บาท
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อืน
- กําไรจากอัตราแลกเปลียน
- รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ ่าย
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
กําไรก่อ นดอกเบียจ่ายและภาษีเ งิน ได้
ภาษี เงินได้
กําไรสุท ธิ

2562

2561

2560

1,577,990,399

1,654,426,625

1,576,967,187

942,849
21,504,977
1,600,438,225

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

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

1,346,145,760
135,294,593
1481,440,353
4,170,591
123,168,463
9,607,687
113,560,776

1,427,509,962
143,273,872
1,570,783,834
1,954,930
105,820,813
10,985,997
94,834,816

1,333,984,154
129,174,307
1,463,158,461
2,854,800
131,239,299
12,957,592
118,281,707

63 | P a g e รายงานประจําปี 2562 บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
1.3. งบกระแสเงิน สด สําหรับ ปี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม
หน่วย : บาท

2562

2561

2560

กระแสเงิน สดจากกิจ กรรมดําเนิน งาน
กําไรสุทธิ

113,560,776

94,834,816

118,281,707

ปรับกระทบกําไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
ดอกเบียรับ

(641,123)

(116,072)

(1,422,115)

99,993,023
5,495,479
(10,706,763)
4,875,622
6,909,328
936,647
(11,446)
(6,080,027)
(1,048,216)
(11,213)
(4,170,591)
(348,975,464)
172,738,128
528,176
21,851,864
9,117,989
211,300
25,187,120
3,257,785
14,161,041
(26,205,655)
213,328
614,244
(869,053)
(6,632,861)
74,299,438

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

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนการลดมูลค่าของสินค้าล้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
ขาดทุน (กําไร) ทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์เพือค้า
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายหลักทรัพย์เพือค้า
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายในการซือหลักทรัพย์เพือค้า
เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เพือค้า
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน ลดลง (เพิมขึน)
ลูกหนีการค้า - กิจการอืน ลดลง (เพิมขึน)
ลูกหนีอืน ลดลง (เพิมขึน)
เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่พนักงาน ลดลง (เพิมขึน)
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิมขึน)
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ลดลง (เพิมขึน)
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน เพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้า - กิจการอืน เพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีอืน – ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิมขึน (ลดลง)
หนีสินหมุนเวียนอืน เพิมขึน (ลดลง)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายค่าภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
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2562
กระแสเงิน สดจากกิจ กรรมลงทุน
รับดอกเบีย

2561

2560

641,123
(116,916,357)

119,386

1,477,714

(67,003,633)

(178,546,888)

เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

135,270

884,327

1,187,676

เงินสดจ่ายในการซือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

(97,154)

(308,697)

(313,325)

(697,040)

(2,662,920)

(3,594,220)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน – สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี ลดลง (เพิมขึน)

514,834

514,834

514,835

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - เงินมัดจําอืน ลดลง (เพิมขึน)

(49,208)

(674,808)

449,226

(116,468,532)

(69,131,511)

(178,824,982)

เงินปันผลจ่าย

(28,020,000)

(34,980,000)

(30,900,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(28,020,000)

(34,980,000)

(30,900,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง) สุทธิ

(70,189,094)

62,326,354

(76,767,322)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

107,066,923

44,740,569

121,652,065

-

-

(144,174)

36,877,829

107,066,923

44,740,569

การแปลงค่างบการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ

5,057,344

914,357

9,274,592

โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนไปเป็ นทีดิน อาคารและอุปกรณ์

2,662,920

3,594,220

19,045,725

12,518,038

20,979,262

41,955,306

เงินสดจ่ายในการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - เงินมัดจําเพือซือเครืองจักร ลดลง (เพิมขึน)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิน สดจากกิจ กรรมจัด หาเงิน

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสินปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี
กิจ กรรมทีไม่ก ระทบเงิน สด
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง (เพิมขึน) เนืองจาก

เจ้าหนีค่าซือสินทรัพย์เพิมขึนจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์

65 | P a g e รายงานประจําปี 2562 บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
ตารางแสดงอัต ราส่วนทางการเงิน
2562
อัต ราส่วนสภาพคล่อ ง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า
เท่า
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี
เท่า
ระยะเวลาชําระหนี
วัน
Cash Cycle
วัน
อัต ราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้น
(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
(%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
(%)
อัตรากําไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)
(%)
อัต ราส่วนแสดงประสิท ธิภ าพในการดําเนิน งาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
อัต ราส่วนวิเ คราะห์น โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน(หลักเงินสด)
เท่า
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(%)
ข้อ มูล ต่อ หุน้ (Per Share)
มูลค่าทีตราไว้
บาท
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้
บาท
กําไรสุทธิตอ่ หุน้
บาท

2561

2560

6.41
5.73
3.62
99.56
13.43
26.80
17.00
21.18
105.18

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

14.69
7.81
65.43
7.08
8.82

13.72
6.40
175.50
5.66
7.81

15.41
8.32
112.41
7.42
10.34

8.42
22.47
1.07

7.45
19.24
1.18

9.81
21.92
1.13

0.13
0.28
30.17

0.15
0.72
30.17

0.20
0.44
30.30

10.00
221.74
18.93

10.00
207.39
15.81

10.00
197.21
19.71
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อัต ราการเติบ โต (Growth Rate)
ขาย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม

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

2562

2561

2560

(4.62)
(5.70)
(5.57)
19.75
5.01
(8.07)

4.91
7.01
10.92
(19.82)
0.83
(21.30)

5.98
5.19
3.13
8.14
12.15
48.11

2. คําอธิบ ายและการวิเ คราะห์ฐานะการเงิน และผลการดําเนิน งาน
ผลการดําเนิน งาน
โครงสร้างรายได้ของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการขาย ดังนี
ผลิต ภัณฑ์ / บริก าร
ฟิ ล์มพลาสติก
บริการงานพิมพ์ (รวมงานพิมพ์ฉลากกาว)
หลอดลามิเนต
อืนๆ
รวมมูลค่าจําหน่าย
อัตราเพิม (ลด) ของมูลค่าจําหน่าย

2562
ล้านบาท
%
1,048.40 66
405.22 26
87.87
6
36.50
2
1,577.99 100
4.62

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

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

ยอดขาย
บริษัท มีรายได้จากการขายสําหรับปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จํานวน 76.44 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ ลดลงจากส่วนงานอืน
(จําหน่ายเครืองสําอาง) ซึงลดลงจํานวน 50.72 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 58.2 โดยมีรายได้จากการขายในปี ก่อน จํานวน
87.22 ล้านบาท และในปี นี จํานวน 36.50 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงยอดขายของสินค้ากลุ่มนีบริษัทเริมดําเนินงานในปี ก่อนเป็ นปี
แรกเพือทดลองตลาดในประเทศจีน แต่ในปี นียอดขายทยอยลดลงอย่างต่อเนืองเนืองจากในประเทศจีนมี การผลิตเองมากขึน
แม้ว่ายอดขายกลุ่มเครืองสําอางจะลดลงอย่างมากแต่ไม่กระทบกับกําไรขันต้นมากนัก โดยในปี นีกลุ่มเครืองสําอางมีกาํ ไรขันต้น
ลดลงเพียง 1.25 ล้านบาท เนืองจากสินค้ากลุม่ นีไม่ได้เป็ นกลุม่ ทีทํากําไรแต่แรก
ต้น ทุน ขายและกําไรขันต้น
โดยรวมบริษัทมีกาํ ไรขันต้นเพิมขึนจํานวน 4.92 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เกิดจากอัตราต้นทุนขายในปี นีลดลงจากปี ก่อนเนืองมาก
จากราคาวัตถุดิบถูกลงจากการแข็งค่าขึนของเงินบาท ประกอบกับปี นีบริษัทระบายสินค้าทีมีอายุคา้ งนานส่งผลให้มีการกลับ
รายการสํารองสินค้าล้าสมัยได้เพิมขึนจํานวน 8.72 ล้านบาท ขณะทีค่าใช้จ่ายการผลิตเพิมขึนจํานวน 3.73 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่
เกิดจากต้นทุนขายของส่วนงานฟิ ล์มกลุ่มผลิตเองมีค่าเสือมราคาเพิมขึนจํานวน 2.03 ล้านบาท และค่าไฟฟ้าเพิมขึนจํานวน 1.55
ล้านบาท ตามลําดับ
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ค่าใช้จ ่ายขายและบริห าร
บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจํานวน 7.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากเงินเดือนพนักงานส่วนกลาง จํานวน
5.08 ล้านบาท และผลประโยชน์พนักงานจํานวน 0.85 ล้านบาท ตามลําดับ
นอกจากรายการข้างต้น แล้ว บริษั ทมี การรับรู ส้ ่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิมขึนจํานวน 2.22 ล้านบาท เมื อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อน เนืองจากผลประกอบการเพิมขึน ส่งผลให้บริษัทมีกาํ ไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี เงินได้
ของปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 123.17 ล้านบาท และ 105.82 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึนจํานวน 17.35 ล้านบาท คิดเป็ น
เพิมขึนร้อยละ 16.4 ขณะทีค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ของปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 9.61 ล้านบาท และ 10.99 ล้านบาท ตามลําดับ
โดยลดลงจํานวน 1.38 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 12.6 ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สาํ หรับกิจการทีได้รบั
การส่งเสริมการลงทุนในการลดหย่อนภาษี ได้เพิมขึน จากทีกล่าวมาข้างต้นทําให้บริษัทมีกาํ ไรสุทธิในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ
113.56 ล้านบาท และ 94.83 ล้านบาท ตามลําดับ
ฐานะการเงิน
สิน ทรัพ ย์
บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 1,497.95 ล้านบาท และ 1,426.53 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึนจํานวน
71.42 ล้านบาท คิดเป็ นเพิมขึนร้อยละ 5.0 ส่วนใหญ่เกิดจากยอดคงเหลือของเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนชัวคราวสุทธิ
ในหน่วยลงทุน (หลักทรัพย์เพือค้า) รวมกันเพิมขึน 113.18 ล้านบาท และลดลงส่วนใหญ่เกิดจากยอดคงเหลือของสินค้าคงเหลือ
ปลายงวดสุทธิลดลง 33.77 ล้านบาท
คุณภาพสิน ทรัพ ย์
ลูกหนีการค้าทังในส่วนของกิจการทีเกียวข้องกันและบริษัทอืน สามารถดูรายละเอียดแยกตามอายุหนีและจํานวนค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ ณ วันสินปี ได้จากงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6) และข้อ 7) ตามลําดับ บริษัทมีนโยบายในการตัง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากฐานะปั จจุบนั ของลูกหนีและประมาณขึนจากจํานวนทีคาดว่าอาจเก็บหนีไม่ได้ นอกจากนี
การกระจุกตัวของความเสียงด้านการให้สินเชือทีเป็ นผลจากลูกหนีการค้า เกิดขึนแบบจํากัดเนืองจากบริษัทมีลกู ค้าจํานวนมากราย
ทีมีการกระจายครอบคลุมทังผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่าย และลูกค้าเหล่านันอยู่ในตลาดทีกระจายอย่างหลากหลาย ด้วยเหตุผลเหล่านี
ทําให้ฝ่ายบริหารเชือว่าไม่มีการเพิมเติมความเสียงจากการกระจุกตัวของลูกค้า นอกจากนันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ
11) ได้แสดงรายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรในกลุม่ ต่างๆ ทีมีราคาตามบัญชีเท่ากับศูนย์แล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่
สภาพคล่อ ง
1. กระแสเงินสดจากตัวเลขงบกระแสเงินสดทีได้เปรียบเทียบในช่วง 3 ปี ยอ้ นหลัง พบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม
การดําเนินงานเป็ นบวกอย่างสมําเสมอ บริษัทสามารถหมุนเวียนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยไม่มีการใช้แหล่งเงินทุนจาก
ภายนอกเลย ถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนทีใช้เงินเป็ นจํานวนมากอยู่บา้ ง เช่น มีการลงทุนในสินทรัพย์ทีใช้ในการดําเนินงานของกิจการ
กลุ่ม ทีดิ น อาคาร และอุป กรณ์ ในปี 2562 ปี 2561 และ ปี 2560 เป็ น จํานวน 116.92 ล้านบาท จํา นวน 67.00 ล้านบาท และ
จํานวน 178.55 ล้านบาท ตามลําดับ
2. อัตราส่วนสภาพคล่องทีสําคัญ อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี เป็ นไปในทิศทางเดียวกับกระแสเงินสดบริษัทไม่มี
ปั ญหาในเรืองของสภาพคล่อง
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3. รายจ่ายลงทุน โดยภาพรวมทีผ่านมา ในช่วงปี 2557 ถึง 2562 บริษัทมีการลงทุนทีต้องใช้เงินส่วนใหญ่เป็ นการลงทุน
เพิมเติมในส่วนของเครืองจักรและเครืองมื อเครืองใช้ที เกี ยวกับผลิต ภัณ ฑ์กลุ่ม บริการงานพิ มพ์และผลิตภัณ ฑ์ฟิ ล์มพลาสติก
เนืองจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว และมีแนวโน้มทีจะลงทุนเพิมในปี ต่อๆ ไป เพือรองรับ
กําลังการผลิตให้สนองตอบความต้องการของตลาดทีเพิมมากขึน และเพือให้กา้ วทันเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ตลอดจนการลงทุน
เพือประหยัดพลังงานโดยในปี 2562 บริษัท ได้ลงทุนติดตังแผงโซล่าเซลล์ทีโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์โดยคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในไตรมาส 1 ปี 2563 นี
แหล่งทีมาของเงิน ทุน
เกียวกับโครงสร้างเงินลงทุน โปรดดูรายละเอียดในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1. ภาพรวม
ภาพรวมใน ปี 2562 ถือว่ายังไม่ค่อยดีนกั โดยเฉพาะช่วงปลายปี สืบเนืองจากกระแสการลดใช้พลาสติก ซึงอาจจะไม่กระทบ
โดยตรงต่อบริษัท แต่มีผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัท จึงทําให้ยอดสังซือมีนอ้ ยลงในกลุ่มฟิ ล์ม CPP และ MCPP แต่ราคาเม็ดที
ลดลงอย่างมากช่วงปลายไตรมาสที 3 เป็ นต้นมา ส่งผลให้บริษัทได้วตั ถุดิบในราคาทีตําลง เพือมาผลิตขายให้กบั กลุ่มลูกค้าทีมี
การต่อรองราคาสูง ทําให้บางกลุ่มสินค้าทีเราสามารถผลิตได้เยอะมากขึน เมือเทียบกับปี ก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน เช่นกลุ่ม เป่ า
ฟิ ล์ม LLDPE ทียอดโตมาเกิน 50% ส่วนกลุ่มสินค้า Specialty ทีเริมมาตังแต่ปี 2561 คือกลุ่ม CLL ซองนํามัน กับ CPP-retort
ถือว่ายอดยังไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีคาดไว้ แต่ทางบริษัทก็มีสินค้าตัวอืนผลิตขึนมาทดแทน
ส่วนในแง่การวิจยั พัฒ นาสิน ค้าตัวใหม่ๆ ในปี 2562 ทางทีม พัฒ นา ไม่ได้ออกสินค้าตัวใหม่ม ารองรับ ตลาดเพราะความ
ต้องการไม่มีเข้ามาเลย แต่ทางทีมได้ปรับตัวและหันไปทําการพัฒ นาให้สินค้ากลุ่มฟิ ล์มทีผลิตอยู่จะไปใช้กบั ตลาดทีสามารถ
นําไปรีไซเคิล ได้ เพื อตอบสนองตลาดปั จ จุบ นั ที ลดการใช้พ ลาสติก ลงโดยเน้น นํา มา รีไซเคิล ได้ต ่อ ไป เพื อให้ส อดคล้อ งกับ
Circular Economy โดยเฉพาะการพัฒ นาฟิ ล์ม Polyethylene ทังแบบ ฉีดและเป่ าเพื อนําไปใช้เคลือบทําหลอดลามิเนต และ
สามารถตอบสนองต่อการเป็ นพลาสติกทีสามารถนํามารีไซเคิลได้โดยไม่ตอ้ งทําการแยกขยะ และ ได้สามารถพัฒนาให้ ผลิต
LLDPE มาทําการเคลือ บ อลูมิเนียมเป็ นเป็ นเมทัลไลท์ ใช้กบั งานหลอดลามิแนตแบบ ไม่ตอ้ งใช้ MPET ซึงไม่สามารถรีไซเคิล
ร่วมกับ LLDPE ได้ ซึงเราคาดหวังในปี 2563 จะเติบโตจากกลุ่มนีมาก
สรุป แล้ว ภาพรวมในปี 2562 ด้า นการขายเป็ น ไปในแบบที นิ งไม่เติบ โตในกลุ่ม CPP แต่ใ นกลุ่ม เป่ า Blown LLDPE โต
ต่อเนือง มายังปี 2562 เนืองด้วยมีกาํ ลังการผลิตทีเพียงพอและการผลิตสามารถตอบสนองตลาดได้ทังคุณภาพและราคา และ
ทิศทางทีบริษัทฯจะผลักดันเพิมยอดขายสินค้ากลุ่มนีต่อ จึงมีการลงทุนเครืองจักรใหม่เข้ามาพร้อมกับเครืองมือในการวิเคราะห์
ปั ญหาเพือสนับสนุนการส่งเสริมการขาย และอาจจะพัฒนาไปในทางการผลิตทีเป็ นงาน Monolayer ทีไม่ตอ้ งอาศัยการเคลือบ
ประกบโดยการทําให้สินค้ามีความแข็งแรงและมีความสวยงามต่อการพิมพ์ดว้ ยตัวของฟิ ล์มเอง
ในปี 2562 ภาวะการแข่งขันของกลุ่มผลิตหลอดลามิเนต ยังคงมีการแข่งขันรุ นแรงแต่เรายังเป็ นผูน้ าํ ตลาดเพราะลูกค้ายังให้
การตอบรับเราดี รวมทังในปี 2562 ถือว่าเป็ นปี ทีมีการเปลียนแปลงในการพัฒนาที เยอะมากเพราะลูกค้ากลุม่ หลักของหลอดทีเป็ น
คูแ่ ข่งของลูกค้าหลอดของทางบริษัทมีการปรับตัวไปในทาง รักสิงแวดล้อมและพัฒนามาเป็ นพลาสติก monomaterial มากขึนและ
ลดการใช้หลอดอลูมิ เนี ยมฟอยล์ ลงหรือ ใช้ให้บางลง เท่ าทีจะบางได้จึงทําให้ท าง กลุ่มลูกค้าหลอดของทางบริษั ท ก็ ได้หัน มา
ตระหนักด้วยเช่นกันแต่ยงั ไม่ได้ให้ทางบริษัทผลิตแบบดังกล่าว แต่ทางบริษัทก็ได้มีแผนการพัฒนารองรับไว้แล้ว ส่วนยอดขายของ
กลุม่ หลอดลูกค้าปั จจุบนั ไม่ได้ลดลง มียอดเข้ามาสมําเสมอ ดังนันถือว่าภาพรวมของหลอดยังดีอยู่
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2. ความสามารถในการทํากําไร
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี ทีผ่านมา

รายได้จากการขาย
รายได้อืน
- กําไรจากอัตราแลกเปลียน
- อืนๆ
รายได้ร วม
ค่าใช้จ่ายรวม
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
กําไรก่อ นดอกเบียจ่ายและภาษีเ งิน ได้
ดอกเบียจ่าย
ภาษี เงินได้
กําไรสุท ธิ

2562
1,577,990,399

2561
1,654,426,625

หน่วย : บาท
2560
1,576,967,187

942,849
21,504,977
1,600,438,225
1,481,440,353
4,170,591
123,168,463
9,607,687
113,560,776

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

ผลการดําเนินงาน ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายลดลงจากปี ทีผ่านมา จํานวน 76.44 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
ลดลงจากส่วนงานอืน (จําหน่ายเครืองสําอาง) ซึงลดลงจํานวน 50.72 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 58.2 โดยมีรายได้จากการ
ขายในปี ก่อน จํานวน 87.22 ล้านบาท และในปี นี จํานวน 36.50 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงยอดขายของสินค้ากลุ่มนี บริษั ทเริม
ดําเนินงานในปี ก่อนเป็ นปี แรกเพือทดลองตลาดในประเทศจีน แต่ในปี นียอดขายทยอยลดลงอย่างต่อเนืองเนืองจากในประเทศจีนมี
การผลิ ต เองมากขึน แม้ว่ายอดขายกลุ่ม เครืองสําอางจะลดลงอย่ างมากแต่ไม่ ก ระทบกับ กําไรขันต้น มากนัก โดยในปี นี กลุ่ม
เครืองสําอางมีกาํ ไรขันต้นลดลงเพียง 1.25 ล้านบาท เนืองจากสินค้ากลุม่ นีไม่ได้เป็ นกลุม่ ทีทํากําไรแต่แรก
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไรเปรียบเทียบ 3 ปี ทีผ่านมา
2562
อัต ราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้น
(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
(%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
(%)
อัตรากําไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)
(%)

14.69
7.81
65.43
7.08
8.82

2561
13.72
6.40
175.50
5.66
7.81

2560
15.41
8.32
112.41
7.42
10.34

อัต ราส่ ว นแสดงความสามารถในการหากํา ไรในปี 2562 แม้ว่า ในปี นี อัต ราการทํา กํา ไรโดยส่ ว นใหญ่ จ ะลดลงแต่
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไรของกิจการอยู่ในระดับสูงกว่าปี ทีผ่านๆ มา ซึงแสดงถึงบริษัทมีการบริหารจัดการในการหา
กําไรได้ในระดับทีเหมาะสมสมําเสมอ และสามารถดําเนินการทํากําไรได้อย่างต่อเนือง
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3. ความสามารถในการบริห ารสิน ทรัพ ย์
3.1. ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี ทีผ่านมา
หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
สิน ทรัพ ย์ร วมทังสิน
หนีสินหมุนเวียนรวม
หนีสินไม่หมุนเวียนรวม
หนีสิน รวมทังสิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
หนีสิน และส่วนของผู้ถ อื หุน้ รวมทังสิน

2562
902,213,306
595,739,941
1,497,953,247
140,685,340
26,805,321
167,490,661
1,330,462,586
1,497,953,247

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

ฐานะทางการเงินในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิมขึนจากปี ทีผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากยอดคงเหลือของเงินสด
เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนชัวคราวสุทธิในหน่วยลงทุน (หลักทรัพย์เพือค้า) รวมกันเพิมขึน 113.18 ล้านบาท และลดลง
ส่วนใหญ่เกิดจากยอดคงเหลือของสินค้าคงเหลือปลายงวดสุทธิลดลง 33.77 ล้านบาท
ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนตามทีมีการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 โดยส่วนใหญ่
บริษัทมีภาระผูกพันจากการซือสินค้าสําเร็จรูปและวัตถุดิบ เนืองจาก ณ สินปี 2562 เป็ นการจ่ายชําระเพียงเงินมัดจําซึงเป็ นไป
ตามเงือนไขทีได้ตกลงร่วมกันกับผูข้ ายโดยจะชําระส่วนทีเหลือเมือส่งสินค้าครบตามจํานวน
3.2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เปรียบเทียบ 3 ปี ทีผ่านมา
2562
อัต ราส่วนแสดงประสิท ธิภ าพในการดําเนิน งาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า

8.42
22.47
1.07

2561
7.45
19.24
1.18

2560
9.81
21.92
1.13

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ในปี 2562 โดยภาพรวมบริษัทมีตวั เลขอัตราส่วนอยู่ในระดับใกล้เคียง
กันกับ ปี ก่อนๆ ซึงแสดงถึงบริษั ทมี การบริหารจัดการในการใช้สินทรัพย์ เพื อให้เกิ ดประสิทธิ ภาพในการดําเนินงาน ในระดับ ที
เหมาะสม สมําเสมอและดําเนินการได้อย่างต่อเนือง
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4. ความเพียงพอของเงิน ทุน
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง ความสามารถในการชําระหนี และนโยบายทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี ทีผ่านมา
2562
อัต ราส่วนสภาพคล่อ ง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า
เท่า
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี
เท่า
ระยะเวลาชําระหนี
วัน
Cash Cycle
วัน
อัต ราส่วนวิเ คราะห์น โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (หลักเงินสด) เท่า
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(%)

2561

2560

6.41
5.73
3.62
99.56
13.43
26.80
17.00
21.18
105.18

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

0.13
N/A
0.28
*30.17

0.15
N/A
0.72
30.17

0.20
N/A
0.44
30.30

* ยังไม่ได้รบั การอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้
5. ปั จ จัยทีมีผ ลกระทบต่อ ผลการดําเนิน งานในอนาคต
1). ราคาเม็ดพลาสติก
การผันผวนของราคาเม็ด พลาสติกซึงเป็ นต้นทุนหลักของ ฟิ ล์มพลาสติกของบริษัท มีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ถ้า
เราได้ราคาเม็ดพลาสติกทีสูงหรือแพงกว่าคู่แข่งก็จะทําให้ลกู ค้าหันไปซือจากคู่แข่งแทนดังนันทาง บริษัทได้ดาํ เนินการและMonitor
ในเรืองการจัดซือเม็ดพลาสติกเพือให้ได้มาซึงราคาทีสามารถแข่งขันได้ อย่างเคร่งครัดและอย่างมีระบบ อีกทังมีการดําเนินการ
เรืองการทํา สัญ ญา เพื อให้ได้ก ารต่ อ รองราคาที ดี ในทุ ก ๆเดื อ น ส่ ว นในเรืองการ Supply ที จะมี ผ ลต่ อ ราคา ทางบริษั ท ก็ ได้
ดําเนินการตามทีได้แจ้งไว้วา่ เรามีSupply หลายแหล่งทดแทนกันได้ เลยไม่ได้ทาํ ให้การทีเม็ดพลาสติกขาดตลาดแล้วมีผลต่อราคา
เพราะเราสามารถใช้จากแหล่ง Supply อืนได้ และในปี 2562 ทีผ่านมา ราคาเม็ดพลาสติก ไม่ค่อยได้ผนั ผวนเท่าไร เมือเทียบกับ
ราคานํามัน เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แต่เนืองจากการ Supply ของเม็ดPolypropylene มีจาํ นวนน้อยกว่าของ Polyethylene จึง
ทําให้การต่อรองด้านราคา เม็ด ของ Polypropylene จะต่อรองได้ยากกว่า เม็ดPolyethylene ซึงมีแหล่งSupply มากกว่าประมาณ
3 เท่าตัว
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กราฟแสดงแนวโน้มของราคาเม็ดพลาสติก PP, LLDPE และ นํามัน
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2).สภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมฟิ ล์มทียังคงมีการแข่งขันสูงขึน ทังเรืองราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ
แนวโน้มในปี 2562 การแข่งขันยังคงทวีความเข้มข้นสูงขึนในด้านของราคา จากผูป้ ระกอบการทีนําเข้าฟิ ล์มทังจากคู่แข่งขันทีเป็ น
บริษัทต่างชาติทีเข้ามาลงทุนในประเทศ และคู่แข่งรายเดิมในประเทศรายเดิมและรายใหม่ทีเข้ามาในตลาดเพิมมากขึน ส่งผลต่อ
การแข่งขันทางกลยุทธ์ในด้านของราคา และก็ยงั รวมไปถึงคุณภาพและบริการ โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทฯได้มีการติดตังเครืองจักร
ใหม่เพิมซึงแล้วเสร็จในปี 2561 เพือขยายกําลังการผลิตให้ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า และยังพัฒนาทีมวิจยั และพัฒนาใน
การคิดค้นสูตรการผลิตใหม่ๆเพือตอบสนองต่อลูกค้าและบริษัทฯในแง่ของต้นทุนการผลิต ซึงทําให้ลกู ค้าและบริษัทฯเองสามารถ
แข่งขันและเติบโตไปพร้อมๆกัน
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รายงานผูส้ อบบัญชีรบั อน ุญาต
เสนอ ผู้ถ อื หุน้ และคณะกรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่ วนได้เสี ยของบริษั ท ไทย โอ.พี .พี . จํากัด (มหาชน) ซึงประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนี แสดงฐานะการเงิน ณ วันที
31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวันเดียวกันของบริษั ท ไทย โอ.พี.พี . จํากัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ใ นการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญ ชีต่อการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์ในส่วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที
ข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
เรืองสําคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรืองเหล่านีมาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทังนีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืองเหล่านี
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ พร้อ มวิธ ีก ารตรวจสอบมีด ังต่อ ไปนี
การแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.5 และข้อ 9 บริษั ทฯ มี สินค้าสําเร็จรู ป จํานวน 50.83 ล้านบาท ซึงสิน ค้า
สําเร็จรูปดังกล่าวเป็ นสินค้าประเภทฟิ ล์มพลาสติกและสติกเกอร์ ทีผลิตตามคําสังซือเป็ นรูปแบบเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย และ
สินค้าทีผลิตเพือการจําหน่ายทัวไป ปกติบริษัทฯ จะมีการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปั จจุบันอย่าง
ต่อเนือง ทําให้อาจมีสินค้าสําเร็จรู ปทีผลิตเกินคําสังซือ หรือเป็ นสินค้าทีล้าสมัย ซึงการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็ นเรืองทีมี
นัยสําคัญซึงต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการตรวจสอบ และตามนโยบายการบัญชีสาํ หรับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ทีแสดง
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มูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่านัน ผูบ้ ริหารใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณาจํานวนค่าเผือการลด
มูลค่าสินค้าสําเร็จรูป โดยกําหนดจํานวนค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าจากอัตราร้อยละของมูลค่าตามบัญชีของสินค้าทีเคลือนไหวช้า
หรือล้าสมัยในแต่ละช่วงอายุของสินค้าคงเหลือและวิเคราะห์สินค้าทีเคลือนไหวช้าหรือล้าสมัยรายตัวประกอบโดยมูลค่าสุทธิทีจะ
ได้รบั พิจารณาจากราคาทีคาดการณ์วา่ จะจําหน่ายได้
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรืองดังกล่าว
ข้า พเจ้า ทดสอบการควบคุ ม ภายในเกี ยวกั บ การคํา นวณต้น ทุน สิ น ค้า เข้า ร่ว มสัง เกตการณ์ ก ารตรวจนับ สิ น ค้า ตรวจสอบ
การจัดทํารายงานวิเคราะห์อายุของสิ นค้า สอบถามฝ่ ายบริห ารและพิ จารณาความเหมาะสมของข้อสมมติฐานและวิธีการที
ผูบ้ ริหารใช้ในการกําหนดมูลค่าสุทธิทคาดว่
ี
าจะได้รบั โดยการตรวจสอบหลักฐานซึงแสดงถึงการประมาณการเรืองการกําหนดอัตรา
ร้อยละทีใช้ในการคํานวณค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าในแต่ละช่วงอายุสินค้า และการทดสอบการคํานวณค่าเผือการลดมูลค่าสินค้า
คงเหลือ โดยเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รบั นอกจากนีข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญกับความ
เพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เรืองอืน
งบการเงิ น ที แสดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย ของบริ ษั ท ไทย โอ.พี .พี . จํา กั ด (มหาชน) และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ทีแสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีท่านอืนในสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไข ตามรายงานลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อ มูล อืน
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อ ข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีทีแสดงอยู่ในรายงานนัน ซึงคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือมันต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกี ยวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ีได้รบั จากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ป ได้ว่ามี การแสดงข้อมูลทีขัด ต่อ ข้อ เท็ จจริงอัน เป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสือสารเรืองดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลและฝ่ ายบริหารของบริษัท
ความรับ ผิด ชอบของผู้บ ริห ารและผู้ม ีห น้าทีในการกํากับ ดูแ ลต่อ งบการเงิน ทีแสดงเงิน ลงทุน ตามวิธ ีส ่วนได้เ สีย และงบ
การเงิน เฉพาะกิจ การ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริหารพิจารณา
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ว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํางบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัด ทํา งบการเงิน ที แสดงเงิน ลงทุน ตามวิ ธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ ผู้บ ริห ารรับ ผิด ชอบในการประเมิ น
ความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนือง เปิ ดเผยเรืองทีเกี ยวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบัญ ชี สาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื องเว้นแต่ผูบ้ ริหารมี ความตังใจทีจะเลิกบริษั ทหรือหยุด ดําเนิน งาน หรือไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับ ผิด ชอบของผู้ส อบบัญ ชีต ่อ การตรวจสอบงบการเงิน ทีแสดงเงิน ลงทุน ตามวิธ ีส ่วนได้เ สียและงบการเงิน เฉพาะ
กิจ การ
การตรวจสอบของข้าพเจ้า มี วัต ถุป ระสงค์เพื อให้ได้ค วามเชื อมันอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่า งบการเงิน ที แสดงเงิน ลงทุ น ตามวิ ธี
ส่ ว นได้เสี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้อ มูล ที ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริง อัน เป็ น สาระสํา คัญ หรื อ ไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชือมัน
อย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื อมันในระดับ สูง แต่ ไม่ ได้เป็ น การรับ ประกัน ว่า การปฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ทีแสดงเงินลงทุนตาม
วิ ธี ส่ วนได้เสี ย และงบการเงิน เฉพาะกิจ การ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บัติ ง าน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื อตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญ ชี ที เพี ยงพอและเหมาะสมเพื อ
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสียงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมา
จากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกับการสมรู ร้ ว่ มคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน



ทํา ความเข้าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที เกี ยวข้อ งกั บ การตรวจสอบ เพื อออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท



ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที ผู้บ ริห ารใช้แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึนโดยผูบ้ ริหาร
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สรุ ป เกี ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญ ชีสาํ หรับ การดําเนิ นงานต่อ เนื องของผู้บ ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่
แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงินทีเกียวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไปข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึนอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รบั จนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
ข



ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิ ด เผยข้อ มูลว่างบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรือไม่



ได้รบั หลักฐานการสอบบัญ ชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมเพือแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรืองต่างๆ ทีสําคัญ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้
วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีมีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค าํ รับ รองแก่ ผู้มี ห น้า ที ในการกํา กับ ดูแ ลว่า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บัติ ต ามข้อ กํา หนดจรรยาบรรณที เกี ยวข้อ งกับ ความ
เป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืนซึงข้าพเจ้าเชือว่ามีเหตุผลที
บุค คลภายนอกอาจพิ จ ารณาว่า กระทบต่อ ความเป็ น อิ ส ระของข้าพเจ้าและมาตรการที ข้า พเจ้าใช้เพื อป้ องกัน ไม่ ให้ข ้าพเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรืองทีสือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองต่างๆ ทีมีนยั สําคัญมากทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินที
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรืองสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรืองดังกล่าว หรือ
ในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือสาร
ดังกล่าว

(นางสาวดรณี สมกําเนิด )
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 5007
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2563

79 | P a g e รายงานประจําปี 2562 บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทย โอ.พี.พี. จํา กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์
บาท

หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด
เงิ นลงทุ นชัว่ คราว - สุทธิ
ลู กหนี้ การค้า - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน
ลู กหนี้ การค้า - กิจการอื่น - สุทธิ
ลู กหนี้ อื่น
เงิ นให้กยู้ ืมระยะสั้นแกพ่ นักงาน
สินค้าคงเหลื อ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

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

36,877,829
333,202,678
90,166,316
345,458,025
9,982,837
794,493
83,341,574
2,389,554

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

902,213,306

836,932,137

902,213,306

836,932,137

10 และ 23
11
12
20

66,551,267
505,412,663
2,159,188
7,045,232

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

27,421,905
505,412,663
2,159,188
7,045,232

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

13 และ 22.3

12,555,317
697,040
1,319,234

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

12,555,317
697,040
1,319,234

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

595,739,941

589,595,180

556,610,579

549,579,065

1,497,953,247

1,426,527,317

1,458,823,885

1,386,511,202

9

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

36,877,829
333,202,678
90,166,316
345,458,025
9,982,837
794,493
83,341,574
2,389,554

5
6 และ 23
7
8

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงิ นลงทุ นในบริ ษัทร่วม
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
เงิ นมัดจํา เพื่อซื้ อเครื่ องจักร
อื่นๆ

งบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ น
ตามวีธีสว่ นได้เสีย
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้ สิ นและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
บาท

หมายเหตุ
หนี้ สิ นหมุ นเวียน
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้ อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อสิ นทรั พย์
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
หนี้ สิ นหมุ นเวียนอื่น

รวมหนี้ สิ นไม่หมุ นเวียน
รวมหนี้ สิ น

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

23

47,037,671
26,114,275

32,876,630
52,347,497

47,037,671
26,114,275

32,876,630
52,347,497

23

1,693,284
50,176,774
12,518,038
389,506
2,755,792

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

1,693,284
50,176,774
12,518,038
389,506
2,755,792

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

140,685,340

159,400,415

140,685,340

159,400,415

26,805,321

22,798,752

26,805,321

22,798,752

26,805,321

22,798,752

26,805,321

22,798,752

167,490,661

182,199,167

167,490,661

182,199,167

รวมหนี้ สิ นหมุ นเวียน
หนี้ สิ นไม่หมุ นเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ น
ตามวีธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

15
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-2บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้ สิ นและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
บาท

หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุ นเรื อนหุ ้น
หุ ้นสามัญ 6,000,000 หุ ้น
มู ลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท
ทุ นที่ ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 6,000,000 หุ ้น
มู ลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมู ลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุ นสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้ สิ นและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

16

งบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ น
ตามวีธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

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
1,243,188,991
(30,726,405)

6,000,000
1,151,997,211
(25,669,061)

6,000,000
1,173,333,224
-

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

1,330,462,586

1,244,328,150

1,291,333,224

1,204,312,035

1,497,953,247

1,426,527,317

1,458,823,885

1,386,511,202

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

60,000,000

-

60,000,000
-

17

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงิ นปั นผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นสําหรั บปี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี
โอนไปกําไรสะสม

-

60,000,000
-

-

60,000,000

17

3

60,000,000

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (หลังปรับปรุ ง)
เงิ นปั นผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นสําหรั บปี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่ องจากการนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่
มาถือปฏิ บัติ

หมายเหตุ

52,000,000

-

52,000,000
-

52,000,000

-

52,000,000
-

-

52,000,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

6,000,000

-

6,000,000
-

6,000,000

-

6,000,000
-

-

6,000,000

1,151,997,211

94,834,816
2,130,916

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

1,243,188,991

113,560,776

1,157,648,215
(28,020,000)

5,651,004

1,151,997,211

(25,669,061)

(914,357)
-

(24,754,704)
-

(30,726,405)

(5,057,344)

(25,669,061)
-

-

(25,669,061)

-

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

-

-

-

-

-

-

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กําไรสะสม
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างของอัตรา
ผลกําไรจากการประมาณการ
จัดสรรแล้ว
แลกเปลี่ยนจากการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ทุ นสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
แปลงค่างบการเงิน
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(25,669,061)

1,216,559
(2,130,916)

(24,754,704)
-

(30,726,405)

(5,057,344)

(25,669,061)
-

-

(25,669,061)

รวม

1,244,328,150

96,051,375
-

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

1,330,462,586

108,503,432

1,249,979,154
(28,020,000)

5,651,004

1,244,328,150

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

60,000,000

-

60,000,000
-

17

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงิ นปั นผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นสําหรั บปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี
โอนไปกําไรสะสม

-

60,000,000
-

-

60,000,000

17

3

60,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (หลังปรับปรุ ง)
เงิ นปั นผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นสําหรั บปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่ องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ

ทุนที่ ออก
และชําระแล้ว

52,000,000

-

52,000,000
-

52,000,000

-

52,000,000
-

-

52,000,000

ส่วนเกินมู ลค่า
หุ ้นสามัญ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

6,000,000

-

6,000,000
-

6,000,000

-

6,000,000
-

-

6,000,000

1,086,312,035

92,879,886
2,130,916

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

1,173,333,224

109,390,185

1,091,963,039
(28,020,000)

5,651,004

1,086,312,035

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

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

-

-

-

-

-

-

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกําไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

1,204,312,035

95,010,802
-

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

1,291,333,224

109,390,185

1,209,963,039
(28,020,000)

5,651,004

1,204,312,035

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
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บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุ น
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ น
ตามวีธีส่วนได้เสี ย

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

1,577,990,399

1,654,426,625

1,577,990,399

1,654,426,625

942,849
21,504,977

1,277,232
18,945,860

942,849
21,504,977

1,277,232
18,945,860

1,600,438,225

1,674,649,717

1,600,438,225

1,674,649,717

1,346,145,760

1,427,509,962

1,346,145,760

1,427,509,962

ค่าใช้จ่ายในการขาย

36,273,276

35,538,596

36,273,276

35,538,596

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

99,021,317

107,735,276

99,021,317

107,735,276

1,481,440,353

1,570,783,834

1,481,440,353

1,570,783,834

4,170,591

1,954,930

123,168,463

105,820,813

118,997,872

103,865,883

9,607,687

10,985,997

9,607,687

10,985,997

113,560,776

94,834,816

109,390,185

92,879,886

18.93

15.81

18.23

15.48

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อื่นๆ
รวมรายได้

18

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุ นขาย

รวมค่าใช้จ่าย

19

ส่วนแบ่งกําไรจากเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงิ นได้
ภาษีเงิ นได้
กําไรสําหรั บปี
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้า หนัก (หุ ้น)

20

-

-
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บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท

หมายเหตุ
กําไรสําหรั บปี

งบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ น
ตามวีธีส่วนได้เสี ย
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
113,560,776

94,834,816

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
109,390,185

92,879,886

กําไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรั บปี
รายการที่ จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุ นในภายหลัง :
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรั บโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงิ นได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่น - ของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมรายการที่ จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป

15
20

ไว้ในกําไรหรื อขาดทุ นในภายหลัง
รายการที่ จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุ นในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิ น

10

-

2,663,645
(532,729)

-

2,663,645
(532,729)

-

2,130,916

-

2,130,916

(5,057,344)

(914,357)

-

-

(5,057,344)

(914,357)

-

-

108,503,432

96,051,375

รวมรายการที่ จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุ นในภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี

109,390,185

95,010,802
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บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ น
ตามวีธีส่วนได้เสี ย
สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไรสําหรั บปี
รายการปรั บกระทบกําไรสําหรั บปี เป็ นเงิ นสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ดอกเบี้ ยรั บ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี้ สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ขาดทุ นจากการลดมู ลค่าของสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี
ขาดทุ น (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขาดทุ น (กําไร) ที่ ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมู ลค่าหลักทรั พย์เพื่อค้า
ขาดทุ น (กําไร) จากการจําหน่ายหลักทรั พย์เพื่อค้า
ขาดทุ น (กําไร) จากการจําหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งขาดทุ น (กําไร) จากเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม
เงิ นสดจ่ายในการซื้ อหลักทรั พย์เพื่อค้า
เงิ นสดรั บจากการจําหน่ายหลักทรั พย์เพื่อค้า
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้า - กิจการอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ อื่น - รายได้คา้ งรั บ - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ อื่น - เงิ นทดรองจ่าย - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้ อื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงิ นให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่พนักงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
สิ นค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
สิ นทรั พย์หมุ นเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้ สิ นหมุ นเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงิ นได้
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

113,560,776

94,834,816

109,390,185

92,879,886

(641,123)
99,993,023
5,495,479
(10,706,763)
4,875,622
6,909,328
936,647
(11,446)
(6,080,027)
(1,048,216)
(11,213)
(4,170,591)
(348,975,464)
172,738,128
528,176
21,851,864
188,169
8,113,784
816,036
211,300
25,187,120
3,257,785
14,161,041
(26,205,655)
(1,576,862)
1,790,190
614,244
(869,053)
(6,632,861)

(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)
5,858
1,821,918
1,890,875
(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)

(641,123)
99,993,023
5,495,479
(10,706,763)
4,875,622
6,909,328
936,647
(11,446)
(6,080,027)
(1,048,216)
(11,213)
(348,975,464)
172,738,128
528,176
21,851,864
188,169
8,113,784
816,036
211,300
25,187,120
3,257,785
14,161,041
(26,205,655)
(1,576,862)
1,790,190
614,244
(869,053)
(6,632,861)

(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)
5,858
1,821,918
1,890,875
(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)

74,299,438

166,437,865

74,299,438

166,437,865
.../2
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-2บริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ น
ตามวีธีส่วนได้เสีย
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมลงทุ น
รั บดอกเบี้ ย
เงินสดจ่ายในการซื้ อที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรั บจากการจําหน่ายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้ อสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรั พย์ไม่หมุ นเวียนอื่น - เงิ นมัดจําเพื่อซื้ อเครื่ องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
สิ นทรั พย์ไม่หมุ นเวียนอื่น - สิ ทธิ การเช่ารอตัดบัญชี ลดลง (เพิ่มขึ้น)
สิ นทรั พย์ไม่หมุ นเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)

บาท
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

641,123
(116,916,357)
135,270
(97,154)
(697,040)
514,834
(49,208)

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

641,123
(116,916,357)
135,270
(97,154)
(697,040)
514,834
(49,208)

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

(116,468,532)

(69,131,511)

(116,468,532)

(69,131,511)

(28,020,000)

(34,980,000)

(28,020,000)

(34,980,000)

(28,020,000)

(34,980,000)

(28,020,000)

(34,980,000)

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

(70,189,094)

62,326,354

(70,189,094)

62,326,354

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี

107,066,923

44,740,569

107,066,923

44,740,569

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี

36,877,829

107,066,923

36,877,829

107,066,923

5,057,344

914,357

โอนสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็ นที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์

2,662,920

3,594,220

2,662,920

3,594,220

เจ้าหนี้ ค่าซื้ อสิ นทรั พย์เพิ่มขึ้นจากการซื้ อที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์

12,518,038

20,979,262

12,518,038

20,979,262

เงิ นสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุ น
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น
เงินปั นผลจ่าย
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิ น

กิจกรรมที่ ไม่กระทบเงิ นสด
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม ลดลง (เพิ่มขึ้น) เนื่ องจาก
การแปลงค่างบการเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ

-

-

88 | P a g e รายงานประจําปี 2562 บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทัวไป
1.1 เรืองทัวไป
บริษัทฯ ได้จดั ตังขึนเป็ นบริษัทจํากัด ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมือ
วันที 12 พฤษภาคม 2526 ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจํากัด เมือวันที 3 มิถุนายน 2537 บริษั ทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนิน
ธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายพลาสติกฟิ ล์ม สติกเกอร์ หลอดลามิเนตและผลิตภัณฑ์ใช้ในการหีบห่อ
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีทีทําการดังต่อไปนี
1. สํานักงานใหญ่ - 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2. สาขาที 1
- 119 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
3. สาขาที 2
- 3706/1 ซอยประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
4. สาขาที 3
- 2234/5 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
5. สาขาที 4
- 107 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุ ง แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
6. สาขาที 5
- 85/2 หมู่ 1 ตําบลหอมศีล อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. สาขาที 6
- 91/3 หมู่ 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
8. สาขาที 7
- 91/5 หมู่ 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
9. สาขาที 8
- 91/9 หมู่ 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิน นี ได้จัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบ ตั ิท างการบัญ ชีที
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่ทีได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินทีเป็ นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนือความขัดแย้งกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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1.3 บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
1.3.1 กิจการทีถูกควบคุมโดยบริษัทฯ และกิจการทีเกียวข้องกันทีมีผถู้ ือหุน้ และ / หรือกรรมการร่วมกัน มี
ดังนี
ชือบริษัท
บริษัทร่วม
L.S Pack Co., Ltd.
(จัดตังขึนในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม)
กิจการทีเกียวข้องกัน
บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จํากัด
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จํากัด
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิง จํากัด
บริษัท กิมไป๊ จํากัด
บริษัท กิมไป๊ โค้ตติง จํากัด
บริษัท สยามหมึกพิมพ์และเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัท คิมแพ็ค จํากัด
บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จํากัด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เหรียญทองการพิมพ์
บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊ ) จํากัด
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี จํากัด
บริษัท อินจีนีซีสเต็มส์ จํากัด
บริษัท กิมไป๊ บอทเทิล จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตหลอดลามิเนต

ผลิตหลอดลามิเนต
รับจ้างพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
รับจ้างพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ขายปลีกเม็ดพลาสติก
ผลิตฟิ ลม์ ป้องกันรอยขีดข่วน
ผลิตหมึกพิมพ์
ผลิตหลอดลามิเนต
ผลิตฟิ ลม์ ยืด
รับจ้างพิมพ์สิงพิมพ์
รับจ้างพิมพ์สิงพิมพ์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ผลิตและพัฒนาระบบ
ซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์
ผลิตและจําหน่ายขวดทุกชนิด

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถือหุน้
ถือหุน้ และ/หรือ
กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

-

กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

-

1.3.2 บุคคลทีเกียวข้องกัน โดยเป็ นกรรมการบริษัทและ / หรือผูถ้ ือหุน้ และ / หรือผูบ้ ริหารสําคัญ มีดงั นี
- นายสุธี ลิมอติบลู ย์
- นายชวลิต ลิมอติบลู ย์
- ร.ต.อ.สุเมธ ลิมอติบลู ย์
- นายบุญชู ลิมอติบลู ย์

25%
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2. การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่า งปี บริษั ท ฯ ได้ป ฏิ บัติต ามมาตรฐานการบัญ ชี แ ละมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมถึงการตีความทีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึงมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั รอบระยะเวลาบัญชี
ทีเริมในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2562 ซึงการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น
ในปี ปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สําคัญ ยกเว้นการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า มาถือปฏิบตั ิเป็ นครังแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที
11 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื อง สั ญ ญาก่ อ สร้า ง ฉบั บ ที 18 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื อง รายได้แ ละการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที เกี ยวข้องซึงมี ผลกระทบต่องบการเงิน ตามทีกล่าวไว้ใน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 3
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทียังไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภาวิช าชี พ บัญ ชี ฯ ได้อ อกมาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตี ค วาม
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั รอบระยะเวลา
บัญชีทเริ
ี มในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2563 ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 เรือง การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที 2 เรือง สินค้าคงเหลือ
ฉบับที 7 เรือง งบกระแสเงินสด
ฉบับที 8 เรือง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที 10 เรือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที 12 เรือง ภาษี เงินได้
ฉบับที 16 เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที 19 เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที 20 เรือง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที 21 เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที 23 เรือง ต้นทุนการกูย้ ืม
ฉบับที 24 เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน
ฉบับที 26 เรือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
ฉบับที 27 เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที 28 เรือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ฉบับที 29 เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที 32 เรือง การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน
ฉบับที 33 เรือง กําไรต่อหุน้
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที 36 เรือง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที 37 เรือง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึนและสินทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
ฉบับที 38 เรือง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที 40 เรือง อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ฉบับที 41 เรือง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 เรือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครังแรก
ฉบับที 2 เรือง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที 3 เรือง การรวมธุรกิจ
ฉบับที 4 เรือง สัญญาประกันภัย
ฉบับที 5 เรือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก
ฉบับที 6 เรือง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที 7 เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน
ฉบับที 8 เรือง ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน
ฉบับที 10 เรือง งบการเงินรวม
ฉบับที 11 เรือง การร่วมการงาน
ฉบับที 12 เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสียในกิจการอืน
ฉบับที 13 เรือง การวัดมูลค่ายุติธรรม
ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า
ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10 เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทีไม่มีความเกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที 25 เรือง ภาษี เงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที 29 เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที 32 เรือง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 เรือง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรือถอน การบูรณะและหนีสินทีมีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที 5 เรือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที 7 เรือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 เรือง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที 10 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

92 | P a g e รายงานประจําปี 2562 บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 12 เรือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที 14 เรือง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขันตําและปฏิสมั พันธ์
ของรายการเหล่านี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที 16 เรือง การป้องกันความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 17 เรือง การจ่ายสินทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที 19 เรือง การชําระหนีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฉบับที 20 เรือง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที 21 เรือง เงินทีนําส่งรัฐ
ฉบับที 22 เรือง รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศและสิงตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
ฉบับที 23 เรือง ความไม่แน่นอนเกียวกับวิธีการทางภาษี เงินได้
ฝ่ ายบริห ารของบริษั ท ได้ป ระเมิ น มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วาม
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั รอบระยะเวลาบัญชีทีเริม
ในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2563 แล้วเห็นว่า
1) มาตรฐานการบัญชีฉบับที 1, ฉบับที 2, ฉบับที 7, ฉบับที 8, ฉบับที 10, ฉบับที 12, ฉบับที 16, ฉบับที 19,
ฉบับที 21, ฉบับที 24, ฉบับที 27, ฉบับที 28, ฉบับที 33, ฉบับที 34, ฉบับที 36, ฉบับที 37, ฉบับที 38 และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที 8, ฉบับที 12, ฉบับที 13 และฉบับที 15 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 22 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบตั ิ
2)มาตราฐานการบัญ ชี ฉบับที 32, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 7, ฉบับที 9, ฉบับที 16, การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 และฉบับที 19 ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผล
กระทบทีอาจมีตอ่ งบการเงินในปี ทีเริมนํา เมือนํามาถือปฏิบตั ิ
3) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอืนๆ นอกเหนือ จากที กล่าวในข้อ 1) และ 2)ไม่เกี ยวเนื องกับธุรกิ จของบริษั ท ฯ
ดังนันจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบตั ิ
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3. ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ตามที กล่าวในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อ 2.1 บริษัท ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ ที 15 มาถือ ปฏิบ ตั ิในระหว่างปี ปั จ จุบ นั โดยกิจ การได้เลือ กปรับ ผลกระทบย้อ นหลัง จากการเปลี ยนแปลง
นโยบายการบัญ ชีด งั กล่า วโดยบัน ทึกปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วัน ที 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังงบ
การเงินปี ก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ
ผลกระทบต่อกําไรสะสมต้นปี 2562 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการปรับใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่อกําไรสะสม ณ วันที 1 มกราคม 2562
รายได้ทีรับรูแ้ ล้วแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญา
26,351,229
ต้นทุนเพือให้ได้มาซึงสัญญาทีทํากับลูกค้า
(19,287,474)
ค่าใช้จ่ายภาษีทเกี
ี ยวข้อง
(1,412,751)
รวม
5,651,004
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จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งทีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม
2562 และงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สนสุ
ิ ดเดียวกัน แสดงได้ดงั นี
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
ตามมาตรฐานการ
ตามนโยบาย
รายงานทางการเงิน
การบัญชีเดิม
เพิมขึน (ลดลง)
ฉบับที 15
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2562
สิน ทรัพ ย์
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้า - กิจการอืน - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่ว นของผู้ถ อื หุน้
กําไรสะสม
งบกําไรขาดทุน
สําหรับ ปี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2562
รายได้
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน

85,447,344
327,641,213
97,502,883
8,720,126

4,718,972
17,816,812
(14,161,309)
(1,674,894)

90,166,316
345,458,025
83,341,574
7,045,232

1,236,489,410

6,699,581

1,243,188,991

1,581,805,844

(3,815,445)

1,577,990,399

1,351,271,925
9,345,543
112,512,200
18.75

(5,126,165)
262,144
1,048,576
0.18

1,346,145,760
9,607,687
113,560,776
18.93
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2562
สิน ทรัพ ย์
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้า - กิจการอืน - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่ว นของผู้ถ อื หุน้
กําไรสะสม
งบกําไรขาดทุน
สําหรับ ปี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2562
รายได้
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน

เพิมขึน (ลดลง)

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที 15

85,447,344
327,641,213
97,502,883
8,720,126

4,718,972
17,816,812
(14,161,309)
(1,674,894)

90,166,316
345,458,025
83,341,574
7,045,232

1,166,633,643

6,699,581

1,173,333,224

1,581,805,844

(3,815,445)

1,577,990,399

1,351,271,925
9,345,543
108,341,609
18.06

(5,126,165)
262,144
1,048,576
0.17

1,346,145,760
9,607,687
109,390,185
18.23

รายการปรับปรุ งข้างต้นเป็ นการรับรู ร้ ายได้และค่าใช้จ่ายทีเกี ยวข้องกับการขายสินค้าทีรับจ้างผลิตตาม
คําสังทีกําหนดเป็ นพิเศษของลูกค้า เปลียนจากเมือมีการส่งมอบสินค้าเป็ นพิจารณาถึงขันความสําเร็จของงาน
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4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
4.1 การรับรูร้ ายได้
ก่อนปี 2562 รายได้จากการขายจะบันทึกเป็ นรายได้ เมือได้ส่งมอบสินค้าและโอนความเสียงและ
ผลตอบแทนของสินค้าไปยังลูกค้าแล้ว
บริษัทฯ รับรูร้ ายได้จากการให้บริการ เมือได้ให้บริการ
ตังแต่ปี 2562 รายได้จากการขายจะบันทึกเป็ นรายได้เมือได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลกู ค้า
แล้ว กล่าวคือเมือมีการส่งมอบสินค้า ยกเว้นกรณีทีเป็ นรายได้จากการขายสินค้าทีรับจ้างผลิตตามคําสังที
กําหนดเป็ นพิเศษของลูกค้าจะรับรูโ้ ดยพิจารณาถึงขันความสําเร็จของงาน
รายได้จากการให้บริการ จะบันทึกเป็ นรายได้โดยพิจารณาถึงขันความสําเร็จของงาน
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี
สภาพคล่องสูง
4.3 เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลียนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เป็ นรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
ในกรณีทีบริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนบางส่วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจําหน่ายไปใช้วิธี
ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
4.4 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
บริษัทฯ ตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากฐานะปั จจุบนั ของลูกหนี และประมาณขึนเป็ น
จํานวนเท่ากับจํานวนทีคาดว่าจะเก็บจากลูกหนีไม่ได้
4.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รบั แล้วแต่ราคาใด
จะตํากว่า
บริษัทตังค่าเผือมูลค่าสินค้าคงเหลือ สําหรับสินค้าทีเสือมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน
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4.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
บันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
4.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน แสดงในราคาทุน
อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสือมราคา คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี
ส่วนปรับปรุงทีดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืองจักรและอุปกรณ์
ระบบสาธารณูปโภค
เครืองมือเครืองใช้
เครืองใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

ปี
5
5 - 20
5 - 20
5 - 10
5 - 10
5
5

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ แสดงในราคาทุนสุท ธิ จากค่าตัด จําหน่ ายสะสม และตัด จําหน่ ายโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณเป็ นเวลา 5 - 10 ปี
4.9 รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีทีเกิดรายการ
สินทรัพย์และหนีสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงินได้แปลงค่าเป็ น
เงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยสินทรัพย์และหนีสินแปลงค่าด้วย
อัตราแลกเปลียนถัวเฉลียทีธนาคารพาณิ ชย์รบั ซือและขาย ณ วันสินปี รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าด้วย
อัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลียในระหว่างปี ผลจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงภายใต้ส่วนของผู้ถือ หุ้น ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ของเงินลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศนัน
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4.10 เครืองมือทางการเงิน
เครืองมือทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงิน
ลงทุนชัวคราว ลูกหนีและเจ้าหนีการค้า และเจ้าหนีอืน ซึงนโยบายการบัญ ชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละ
รายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อทีเกียวข้อง
4.11 การใช้ดลุ ยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ทีไม่แน่นอนในอนาคต ทีอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดง
ในงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อ มูล ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี ผลทีเกิ ด ขึนจริงจึงอาจ
แตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินิจและการประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ได้แก่ ค่า
เผือหนีสงสัยจะสูญค่าเผือมูลค่าสินค้าลดลง ค่าเสือมราคา ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ และภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
4.12 ผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลียงชีพ และ
ผลประโยชน์อืนๆ เป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
เงินชดเชยเมือออกจากงานของพนักงานตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็ น
ค่ า ใช้จ่ า ยในส่ว นของกําไรขาดทุน ตลอดอายุก ารทํา งานของพนักงาน ภาระผูก พัน ของบริษั ท เกี ยวกับ
ผลประโยชน์พ นักงานหลังออกจากงานนี คํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ป ระกัน ภัยตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที
เกิดขึนจริงนันอาจแตกต่างไปจากทีประมาณไว้
บริษั ทฯ รับรู ก้ าํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีเกิดขึนในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงวดทีเกิดรายการ
ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมือบริษัทฯ แสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกียวกับการ
เลิกจ้างและไม่มีความเป็ นไปได้ทีจะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็ นทางการทังการเลิกจ้างก่อนวันเกษี ยณ
ตามปกติหรือการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู ท้ ังจํานวนในงบกําไรขาดทุนทันทีทีบริษัทฯ มีการแก้ไขโครงการหรือ
ลดขนาดโครงการ หรือเมือรับรูต้ น้ ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวข้อง
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4.13 ภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ประกอบด้วยภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี เงินได้ของปี
ปั จจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีรบั รู ใ้ นงบกําไรขาดทุน ยกเว้นส่วนทีเกียวกับรายการทีเกียวข้องกับ
การรวมธุรกิจ หรือรายการทีรับรูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ภาษี เงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษี ทีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐโดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษี ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษี อากรโดยใช้อตั ราภาษี ทีประกาศใช้หรือทีคาดว่ามี
ผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตาม
บัญ ชี ของสิ นทรัพ ย์และหนี สิ น ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ข องสินทรัพ ย์ และหนี สิน ที
เกียวข้องนัน
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษี ทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราว เมือมีการ
กลับรายการโดยอิงกับกฎหมายทีประกาศใช้หรือทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพือ
เสียภาษี ในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญ ชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษี จะมี
โอกาสถูกใช้จริง
4.14 กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน คํานวณโดย การหารกําไรสําหรับปี ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
ทีออกจําหน่ายแล้ว
5. เงินลงทุนชัวคราว - สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนชัวคราวประกอบด้วย
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
หลักทรัพย์เพือค้า - หน่วยลงทุน
บวก กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่า

325,544,343
7,658,335

148,258,791
1,578,308

รวมเงินลงทุนชัวคราว - สุทธิ

333,202,678

149,837,099
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6. ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีลกู หนีการค้าแยกตามอายุหนีทีค้างชําระได้ดงั นี
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนไป
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน

73,585,367

72,601,171

16,580,949
-

11,338,320
2,324,493
102,093
-

90,166,316

86,366,077

7. ลูกหนีการค้า - กิจการอืน - สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีลกู หนีการค้าแยกตามอายุหนีทีค้างชําระได้ดงั นี
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนไป

210,471,079

194,944,438

134,543,989
2,560,786
3,932,127
3,551,182

153,946,544
1,980,719
375,378
3,686,669

รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

355,059,163
(9,601,138)

354,933,748
(4,135,073)

345,458,025

350,798,675

ลูกหนีการค้า - กิจการอืน - สุทธิ

การเปลียนแปลงของค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในระหว่างปี สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี
บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(4,135,073)
เพิมขึนระหว่างปี
(5,466,065)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
(9,601,138)
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8. ลูกหนีอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนีอืนประกอบด้วย

หมายเหตุ
เงินทดรองจ่าย - กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
รายได้คา้ งรับ - กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
อืนๆ
ลูกหนีอืน

23

บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,453,388
1,735,483
204,088
3,213,444
3,376,434

9,567,172
1,038,453
392,257
4,829,659
3,273,285

9,982,837

19,100,826
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9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
สินค้าสําเร็จรูป
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้า
สินค้าสําเร็จรูป - สุทธิ

50,827,373
(10,194,472)
40,632,901

94,261,223
(20,126,529)
74,134,694

งานระหว่างทํา
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้า
งานระหว่างทํา - สุทธิ

3,935,436
(2,365,900)
1,569,536

3,571,800
(2,823,844)
747,956

วัตถุดิบ
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้า
วัตถุดิบ - สุทธิ

31,145,478
(3,776,403)
27,369,075

38,500,769
(4,137,608)
34,363,161

อะไหล่
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้า
อะไหล่ - สุทธิ

3,319,156
(2,430,826)
888,330

3,867,481
(1,993,376)
1,874,105

หีบห่อและวัสดุสนเปลื
ิ อง
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้า
หีบห่อและวัสดุสนเปลื
ิ อง - สุทธิ

5,510,266
(2,051,602)
3,458,664

5,231,560
(2,444,609)
2,786,951

สินค้าระหว่างทาง

9,423,068

3,202,538

83,341,574

117,109,405

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

การเปลียนแปลงของค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้าในระหว่างปี สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 มี
ดังนี
บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ลดลงระหว่างปี

(31,525,966)
10,706,763

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

(20,819,203)
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ชือบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

L.S Pack Co., Ltd.

ผลิตหลอดลามิเนต

ถือหุน้ และ/หรือ

ทุนจดทะเบียน สัดส่วน
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เงินลงทุน
3.90

25%

วิธีราคาทุน

บาท
2562
เงินลงทุน
วิธีสว่ นได้เสีย เงินปันผล

27,421,905

66,551,267

-

วิธีราคาทุน

บาท
2561
เงินลงทุน
วิธีสว่ นได้เสีย

เงินปั นผล

27,421,905

67,438,020

-

กรรมการร่วมกัน

ชือบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

L.S Pack Co., Ltd.

ผลิตหลอดลามิเนต

ถือหุน้ และ/หรือ

ทุนจดทะเบียน สัดส่วน
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เงินลงทุน
3.90

25%

กรรมการร่วมกัน

เมือวันที 17 กันยายน 2544 บริษัทฯ ได้ทาํ สัญญากับบริษัทในสหรัฐอเมริกาเพือลงทุนใน L.S Pack Company Limited ซึง
เป็ นบริษัทในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 26 ปี นับตังแต่วนั ที 16 ตุลาคม 2544
และอาจขยายระยะเวลาได้ หากได้รบั อนุมัติจากทางการของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การลงทุนดังกล่าวได้รบั
อนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมือวันที 6 พฤศจิกายน 2544
เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2556 L.S Pack Company Limited ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมนิคมอุตสาหกรรม
นครโฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ น 3.5
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2557 บริษัทร่วมนํากําไรสะสมจํานวน 1.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาใช้ในการเพิมทุนดังกล่าว ทังนีบริษัท
ยังคงมีสดั ส่วนการลงทุน 25% เท่าเดิม
เมื อวันที 30 ตุลาคม 2558 L.S Pack Company Limited ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมนิคมอุตสาหกรรมนคร
โฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ น 3.9 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2559 โดยบริษัทร่วมนํากําไรสะสมจํานวน 0.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาใช้ในการเพิมทุนดังกล่าว ทังนีบริษัท
ยังคงมีสดั ส่วนการลงทุน 25% เท่าเดิม
ในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้บันทึกเงินลงทุนใน
บริษั ทร่วมจํานวน 66.55 ล้านบาท และ 67.44 ล้านบาท ตามลําดับ (คิดเป็ นร้อยละ 4.44 และร้อ ยละ 4.73 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ) และส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 4.17 ล้าน
บาท และ 1.95 ล้านบาท ตามลําดับ (คิดเป็ นร้อยละ 3.67 และร้อยละ 2.06 ของกําไรสําหรับปี ตามลําดับ) โดยถือตามข้อมูลทาง
การเงินล่าสุดทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ บัญชีแล้ว

1
-

ลดลง / ตัดจําหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,356,981

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1

1

(845,249)

-

(845,249)
-

845,250

-

845,250
-

ที่ ดิน

ส่วนปรั บปรุ ง

26,364,788

26,812,702

(85,636,303)

-

(81,509,095)
(4,127,208.00)

112,001,091

2,084,603

108,321,797
1,594,691

อาคาร

401,546,065

404,877,099

(950,882,184)

734,627.00

(876,795,622)
(74,821,189.00)

1,352,428,249

(734,629)
46,561,660

1,281,672,721
24,928,497

และอุปกรณ์

เครื่ องจักร

3,539,620

4,232,531

(24,887,053)

-

(23,741,442)
(1,145,611.00)

28,426,673

-

27,973,973
452,700

สาธารณู ปโภค

ระบบ

เครื่ องใช้

13,484,517

12,598,574

(50,386,010)

-

(45,714,930)
(4,671,080.00)

63,870,527

49,890

58,313,504
5,507,133

สํานักงาน

14,411,948

8,220,934

(37,193,893)

-

(34,465,363)
(2,728,530.00)

51,605,841

-

42,686,297
8,919,544

ยานพาหนะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มี สินทรั พย์ถาวรที่ ตดั ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู ่ มี ราคาทุ นเดิม จํานวน 912.51 ล้านบาท และ 816.18 ล้านบาท ตามลําดับ

26,607,855

29,937,557

(171,182,984)

-

(159,571,940)
(11,611,044.00)

197,790,839

2,037,976

189,509,497
6,243,366

เครื่ องใช้

เครื่ องมื อ

งบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ

ค่าเสื่ อมราคาสําหรั บปี มี จาํ นวน 99,104,662 บาท ในปี 2562 และ 97,562,058 บาท ในปี 2561 ได้รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุ นแล้ว

3,356,981

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มู ลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี

-

3,356,981

-

3,356,981
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรั บปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :-

ลดลง / ตัดจําหน่าย
โอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อเพิ่ม

ราคาทุ น :-

ที่ ดิน

อาคารและ
ส่วนปรั บปรุ ง

บาท

สิ นทรั พย์

16,100,888

2,772,659

-

-

-

16,100,888

(124,055)
(50,734,129)

2,772,659
64,186,413

3

3

3

ระหว่างติดตั้ง 3

3
3

505,412,663

492,809,038

(1,321,013,676)

734,627

(1,222,643,641)
(99,104,662)

1,826,426,339

(858,684)
-

1,715,452,679
111,832,344

รวม
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11. ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
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12. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ซือเพิม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

12,987,973
97,154
13,085,127

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

(10,037,578)
(888,361)
(10,925,939)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

2,950,395

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

2,159,188

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี มีจาํ นวน 888,361 บาท ในปี 2562 และ 872,520 บาท ในปี 2561 ได้รวมอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนแล้ว
13. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เมื อวัน ที 15 กุม ภาพัน ธ์ 2555 บริษ ัท ฯ ได้ทาํ สัญ ญาเช่า อาคารพาณิช ย์ส องฉบับ กับ บริษัท แห่ง หนึ งมี
กําหนดระยะเวลา 30 ปี โดยบริษัทฯ ได้บนั ทึกสิทธิการเช่าอาคารเป็ นส่วนหนึงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชีโดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 30 ปี เริมตังแต่เดือนพฤษภาคม 2557
บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หัก ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

13,070,151
(514,834)
12,555,317
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14. วงเงินสินเชือ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกูย้ ืมจากธนาคารหลายแห่ง
รวมจํานวนทังสิน 142 ล้านบาท ในจํานวนนีวงเงิน 15 ล้านบาท คําประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่มีการ
คิดค่าธรรมเนียมคําประกัน
15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปี มีดงั นี
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 1 มกราคม
ผลประโยชน์ทีจ่ายแล้ว
ต้นทุนบริการปั จจุบนั และดอกเบีย
ต้นทุนบริการในอดีต
ขาดทุน(กําไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

22,798,752
(869,053)
4,875,622
-

17,069,900
(260,180)
3,779,244
4,873,433
(2,663,645)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม

26,805,321

22,798,752

ค่าใช้จ่ายทีรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
รวม
ต้นทุนบริการในอดีต
รวมค่าใช้จ่ายทีรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน

4,292,014
583,608
4,875,622
-

3,313,372
465,872
3,779,244
4,873,433

4,875,622

8,652,677

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดงั นี
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

2.56
6.20
0 - 38.00*
TMO 2017**
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* ขึนอยู่กบั อัตราถัวเฉลียของกลุม่ พนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of
2017)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีนํามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือนและการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมติอืนไม่เปลียนแปลง ซึงผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
จากการเปลียนแปลงในข้อสมมุติทีเกียวข้องดังกล่าวข้างต้น ทีอาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มี
ดังนี
- ถ้าอัตราคิดลดเพิมขึน (ลดลง) ร้อยละ 1.00 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินจะลดลง 2.29 ล้านบาท
(เพิมขึน 2.63 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราการเพิ มขึนของเงินเดือนเพิ มขึน (ลดลง) ร้อยละ 1.00 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินจะ
เพิมขึน 2.79 ล้านบาท (ลดลง 2.47 ล้านบาท)
- ถ้าพนักงานอายุยืนขึน (สันลง) 1 ปี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินจะเพิมขึน 0.09 ล้านบาท (ลดลง
0.09 ล้านบาท)
ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานได้คาํ นวณโดย
การใช้วิธีเดียวกันกับทีคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานทีรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท ฯ ได้แ ก้ ไ ขโครงการผลประโยชน์ห ลั ง ออกจากงานเพื อให้ ส อดคล้อ งกั บ
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน โดยการปรับอัตราค่าชดเชยให้กบั ลูกจ้างทีทํางานตังแต่ 20 ปี ขึนไปให้ได้ค่าชดเชยอัตรา
ใหม่จากเดิม 300 วันเป็ น 400 วัน ทังนีบริษัทฯ ได้บนั ทึกผลกระทบการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรูเ้ ป็ นต้นทุนบริการใน
อดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนของปี 2561 แล้ว
16. ทุนสํารองตามกฎหมาย
บริษัทฯ จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ 5
ของกําไรสุทธิ ประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุนสํารองดังกล่ าวจะมี จ าํ นวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนีจะนําไปจ่ายเงินปั นผลไม่ได้
17. การจ่ายเงินปั นผล
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมือวันที 23 เมษายน 2562 และวันที 24 เมษายน 2561 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติให้จ่ายเงินปั น
ผลแก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 4.67 บาท และ 5.83 บาท รวมเป็ นเงิน 28.02 ล้านบาท และ 34.98 ล้านบาท ตามลําดับ
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18. รายได้
รายได้สาํ หรับกิจการทีได้รบั การส่งเสริม และไม่ได้รบั การส่งเสริม สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีรายละเอียดดังต่อไปนี
บาท
2562
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการทีได้รบั
กิจการทีไม่ได้รบั
การส่งเสริม
การส่งเสริม
รวม
รายได้จากการส่งออก
รายได้จากการขายภายในประเทศ
รายได้อืน
รวมรายได้

8,134,087
349,098,222
-

38,363,139
1,182,394,951
22,447,826

46,497,226
1,531,493,173
22,447,826

357,232,309

1,243,205,916

1,600,438,225

บาท
2561
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการทีได้รบั
กิจการทีไม่ได้รบั
การส่งเสริม
การส่งเสริม
รวม
รายได้จากการส่งออก
รายได้จากการขายภายในประเทศ
รายได้อืน
รวมรายได้

8,092,924
313,165,995
-

94,518,898
1,238,648,808
20,223,092

102,611,822
1,551,814,803
20,223,092

321,258,919

1,353,390,798

1,674,649,717
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19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายสําคัญๆ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ซึงจําแนกตามลักษณะได้ดงั นี
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
การเปลียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา
ซือสินค้าสําเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่ง

23,782,740
530,699,483
514,288,483
23,063,267
164,158,335
99,993,024
7,984,485

(19,872,548)
642,856,459
524,617,491
23,044,693
173,452,042
98,434,577
7,841,489

20. ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ของปี ปัจจุบนั
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว

8,671,040

12,889,589

936,647

(1,903,592)

ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ทแสดงอยู
ี
่ในงบกําไรขาดทุน

9,607,687

10,985,997
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ภาษีเงินได้ทเกี
ี ยวข้องกับส่วนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
2562
2561
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ทีเกียวข้องกับ
- ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
532,729
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
532,729
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษี ทีใช้สาํ หรับปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
2562
2561
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล
อัตราภาษี เงินได้นิติบคุ คล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษี สาํ หรับ:
- รายได้ทีไม่รวมคิดภาษี เงินได้
- ค่าใช้จ่ายทีเข้าเงือนไขหักได้เพิม
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ทแสดงอยู
ี
่ในงบกําไรขาดทุน

123,168,463

105,820,813

20%
24,633,693

20%
21,164,163

(15,433,289)
(1,144,264)
1,551,547

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

9,607,687

10,985,997
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล
อัตราภาษี เงินได้นิติบคุ คล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษี สาํ หรับ:
- รายได้ทีไม่รวมคิดภาษี เงินได้
- ค่าใช้จ่ายทีเข้าเงือนไขหักได้เพิม
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ทแสดงอยู
ี
่ในงบกําไรขาดทุน

118,997,873

103,865,883

20%
23,799,575

20%
20,773,177

(14,599,171)
(1,144,264)
1,551,547

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

9,607,687

10,985,997

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนีสินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
สิน ทรัพ ย์ภ าษีเ งิน ได้ร อการตัด บัญชี
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

4,163,841
400,000
5,361,064

6,305,193
4,559,751

9,924,905

10,864,944

1,204,778
1,674,895

1,470,314
-

2,879,673

1,470,314

หนีสิน ภาษีเ งิน ได้ร อการตัด บัญชี
ค่าเสือมราคาสะสมทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ประมาณการอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
รวม
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สินทรัพย์และหนีสินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี หักกลบลบกันแสดงยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยมีรายละเอียดดังนี
บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

9,924,905
(2,879,673)

10,864,944
(1,470,314)

7,045,232

9,394,630

21. กองทุนสํารองเลียงชีพ
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกองทุนสํารองเลียงชีพกับกองทุนแห่งหนึง โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา
ร้อยละ 3 จากเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน และบริษัทฯ จ่ายสมทบอีกส่วนหนึงในอัตราทีเท่ากัน
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นจํานวน 1.87
ล้านบาท และ 1.73 ล้านบาท ตามลําดับ
22. สัญญาเช่าระยะยาว
22.1 บริษัทฯ ได้ทาํ สัญญาเช่าทีดินและอาคารกับบริษัททีเกียวข้องกันหลายแห่ง มีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี เริม
ตังแต่ปี 2560 โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราทีกําหนดไว้ในสัญญา
22.2 บริษัทฯ ได้ทาํ สัญ ญาเช่าอาคารโรงงานกับบริษัททีเกี ยวข้องกันแห่งหนึง เป็ นระยะเวลา 3 ปี เริมตังแต่ปี
2560
โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราทีกําหนดไว้ในสัญญา
22.3 บริษัทฯ ได้ทาํ สัญ ญาเช่าอาคารพาณิชย์สองฉบับกับบริษัทแห่งหนึงมีกาํ หนดระยะเวลา 30 ปี เริมตังแต่
เดือน พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราทีกําหนดไว้ในสัญญา
ค่าเช่าขันตําตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นทีต้องจ่ายในอนาคต มีดงั นี

สัญญาเช่า
ทีดินและอาคาร

ไม่เกินหนึงปี

ช่วงระยะเวลา
บาท)
เกินหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี

(ล้าน
เกินห้าปี

11.08

9.42

1.64
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23. รายการทีเกิดขึนกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
23.1 บริษัทฯ มีรายการบัญชีทีสําคัญกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ดังนี
ล้านบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ยอดคงค้าง ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทร่วม :
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
กิจการทีเกียวข้องกัน :
ลูกหนีการค้า
เงินทดรองจ่าย
เจ้าหนีการค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

67

67

27

27

90
1
47
2

86
10
33
3

90
1
47
2

86
10
33
3

บริษัทฯ มีรายการบัญชีทีสําคัญกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 ดังนี
ล้านบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
รายการทีเกิดขึนในระหว่างปี
กิจการทีเกียวข้องกัน :
รายได้จากการขาย
ค่าเช่ารับ
รายได้อนื
ซือสินค้า
ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้จ่ายอืน

202.19

213.86

2.04
0.06
411.45

2.04
0.03
488.30

14.18
3.66

13.52
6.76

นโยบายการกําหนดราคา

ไม่แตกต่างจากรายการทีกระทํา
กับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาทีตกลงร่วมกัน
ไม่แตกต่างจากรายการทีกระทํา
กับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาทีตกลงร่วมกัน
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23.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารนี เป็ นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ
ประกอบด้วยค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์
ตอบแทนในรูปแบบอืน ทังนี กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หมายถึงบุคคลทีกําหนดตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี

บาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

22,099,219
964,048
23,063,267

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

24. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ได้รบั สิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี
24.1 บัตรส่งเสริมการลงทุน ลงวัน ที 31 สิ งหาคม 2554 ในกิ จการผลิต ฟิ ล์มพลาสติก สิท ธิ ป ระโยชน์ทีสําคัญ
ได้แก่การได้รบั ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักร การได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จําเป็ นทีต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เพือใช้ในการผลิตเพือการส่งออก และได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการทีได้รบั ส่งเสริมเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีเริมมีรายได้ (วันที 11
สิงหาคม 2555)
24.2 บัตรส่งเสริมการลงทุน ลงวัน ที 28 ธันวาคม 2554 ในกิ จการผลิ ตฟิ ล์มพลาสติก สิท ธิ ประโยชน์ทีสําคัญ
ได้แก่ การได้รบั ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักร การได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จําเป็ นทีต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เพือใช้ในการผลิตเพือการส่งออก และได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการทีได้รบั ส่งเสริมเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีเริมมีรายได้ (วันที 10
พฤษภาคม 2561)
24.3 บัตรส่งเสริมการลงทุน ลงวันที 16 กันยายน 2554 ในกิจการผลิตหลอดลามิเนต สิทธิ ประโยชน์ทีสําคัญ
ได้แก่การได้รบั ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักร การได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จําเป็ นทีต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เพือใช้ในการผลิตเพือการส่งออก และได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการทีได้รบั ส่งเสริมเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีเริมมีรายได้ (วันที 1
มีนาคม 2556)
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24.4 บัตรส่ งเสริม การลงทุน ลงวัน ที 19 มิ ถุน ายน 2556 ในกิ จ การผลิ ต สติ กเกอร์ (Printed Adhesive Label)
สิทธิประโยชน์ทีสําคัญ ได้แก่ การได้รบั ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักร การได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้า
สําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นทีต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เพือใช้ในการผลิตเพือการส่งออก และได้รบั
ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการทีได้รบั ส่งเสริมเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับ
แต่วนั ทีเริมมีรายได้ (วันที 6 กันยายน 2557)
24.5 บัตรส่งเสริมการลงทุน ลงวันที 4 ตุลาคม 2556 ในกิจการผลิตสติกเกอร์ (Printed Adhesive Label) สิทธิ
ประโยชน์ทีสําคัญ ได้แก่ การได้รบั ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับ เครืองจักร การได้รบั ยกเว้น อากรขาเข้า
สําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นทีต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เพือใช้ในการผลิตเพื อการส่งออก และได้รบั
ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการทีได้รบั ส่งเสริมเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่
วันทีเริมมีรายได้(วันที 6 เมษายน 2561)
ทังนีบริษัทฯ จะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อกําหนดต่างๆ ตามทีระบุไว้ในบัตรส่งเสริมเพือให้ได้รบั สิทธิพิเศษ
ดังกล่าว
25. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน ดังต่อไปนี
25.1 เลตเตอร์ออฟเครดิตทีเปิ ดไว้แต่ยงั ไม่ได้ใช้ เป็ นจํานวนเงินประมาณ 4.28 ล้านบาท
25.2 ภาระผูกพันจากการซือสินทรัพย์ถาวร เป็ นจํานวนเงินประมาณ 3.82 ล้านบาท
25.3 ภาระผูกพันจากการซือสินค้าสําเร็จรูปและวัตถุดิบ เป็ นจํานวนเงินประมาณ 23.65 ล้านบาท
25.4 หนีสินทีอาจเกิดขึน เนืองจากการให้ธนาคารคําประกัน เป็ นจํานวนเงินประมาณ 13.06 ล้านบาท
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26. เครืองมือทางการเงิน
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
เนืองจากสินทรัพย์และหนีสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่ได้มีการทําสัญญาป้องกันความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียน ดังนี
หน่วย : ล้าน
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
สินทรัพย์ทเป็
ี นเงินตราต่างประเทศ
เงินฝากธนาคาร
- สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
ลูกหนีการค้า
- สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
- สกุลเงินสิงคโปร์
หนีสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
เจ้าหนีการค้า
- สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
เจ้าหนีค่าซือสินทรัพย์
- สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
- สกุลเงินยูโร

0.02

0.02

0.04
0.02

0.04
0.05

0.15

0.10

0.02
0.01

0.39

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบียในตลาดในอนาคต ซึงจะส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ บริษัทฯมีความเสียงจากอัตราดอกเบียเนืองจากมีเงิน
ฝากกับธนาคาร แต่สินทรัพย์ดงั กล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสัน บริษัทฯจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือ
ป้องกันความเสียงดังกล่าว
ความเสียงด้านการให้สินเชือ
ความเสียงด้านการให้สินเชือ เกิดจากการทีคู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา ซึงก่อให้เกิด
ความเสียหายทางการเงินแก่บริษัทฯ ความเสียงเกี ยวกับการกระจุกตัวของลูกหนี การค้ามีไม่มาก เนื องจาก
ลูกหนีของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมทีแตกต่างกัน
สําหรับลูกหนี การค้าทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญ ชีของลูกหนีการค้า หลังจากหัก
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ เป็ นมูลค่าทีคํานึงถึงความเสียงสูงสุดทีเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
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มูลค่ายุติธรรม
ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ เชือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนีสินทางการเงินดังกล่าว
จะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับมูลค่าตามบัญชี
27. ข้อมูลเกียวกับการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลของบริษัทฯ เกียวกับการดําเนินงาน สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จําแนกตามส่วน
งานทาง
ธุรกิจได้ ดังนี
พันบาท
2562
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
พลาสติกฟิ ลม์
รายได้จากการขาย
กําไรขันต้น

1,048,403
132,393

สติกเกอร์
405,222
84,951

หลอด

อืน ๆ
87,870
13,709

รวม
36,495
792

1,577,990
231,845

รายได้อืน
- กําไรจากอัตราแลกเปลียน
- อืนๆ

943
21,505

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(36,273)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(99,021)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

4,171

-

4,171

ภาษีเงินได้

(9,608)

กําไรสําหรับปี

113,561

สินทรัพย์ทีใช้ในส่วนงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้า

- กิจการอืน - สุทธิ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
อืนๆ
สินทรัพย์สว่ นกลาง
สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

80,367

7,124

2,675

179,798

128,106

34,970

68,222

12,515

130,628

312,406

81,051

-

90,166
2,585

345,458

2,605

83,342

-

524,085
454,902
1,497,953
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พันบาท
2561
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
พลาสติกฟิ ลม์
รายได้จากการขาย
กําไรขันต้น

1,040,148
98,668

สติกเกอร์
442,889
111,193

หลอด

อืน ๆ
84,173
15,012

รวม
87,216
2,044

รายได้อืน
- กําไรจากอัตราแลกเปลียน

1,654,426
226,917
1,277

- อืนๆ

18,946

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(35,539)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(107,735)
-

-

1,955

-

1,955

ภาษีเงินได้

(10,986)

กําไรสําหรับปี

94,835

สินทรัพย์ทีใช้ในส่วนงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้า

- กิจการอืน - สุทธิ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
อืนๆ
สินทรัพย์สว่ นกลาง
สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

64,894

16,856

4,616

189,869

116,103

28,190

80,498

30,168

146,113

281,561

16,636

350,798

6,443

117,109

86,742

86,366

-

514,416
357,838
1,426,527
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28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวันที 28 มกราคม 2563 บริษัทฯ กับ PT. Dynaplast ประเทศอินโดนีเซีย ได้ทาํ สัญญาเพือเข้าร่วมทุนใน
บริษัทจัดตังใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย ชือ PT. Kimpai Dyna Tube ซึงได้จดทะเบียนแล้ว มีทนุ จดทะเบียน 50,000
ล้านรูเปี ย โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 51 ของทุนเรียกชําระ ซึงบริษัทฯ จะชําระเงินลงทุน
ภายในเดือนมีนาคม 2563
29. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รบั อนุมตั ิโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2563

