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ข้อมูลทัว่ ไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

: บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขที่ทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: TOPP
: 0107537001994 (เลขที่เดิม บมจ. 446)
: ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หลำยประเภทคือ ฟิ ล์มพลำสติกที่ใช้ในอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้
บรรจุ ภัณ ฑ์แ ละหี บ ห่ อ บริก ำรงำนพิ ม พ์บ นฉลำกกำว หรือพิ ม พ์บ นฟิ ล์ม พลำสติ ก แบบม้ว น และ
ผลิตภัณฑ์หลอดลำมิเนต เพื่อใช้บรรจุยำสีฟัน
ทุนจดทะเบียน
: 60,000,000 บำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญ 6,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
สถำนที่ตงั้ - สำนักงำนใหญ่ : 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์
: (662) 0-2285-4940, 0-2678-1051-5
โทรสำร
: (662) 0-2285-4991, 0-2285-4942
Website
: http://www.topp.co.th
จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่
: 12 พฤษภำคม 2526
จดทะเบียนเป็ น บมจ.
: 3 มิถนุ ำยน 2537
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9001

ผูส้ อบบัญชี

: นำงสำวดรณี สมกำเนิด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต ทะเบียนเลขที่ 5007
สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
491/27 สีลมพลำซ่ำ ถนนสีลม บำงรัก กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ 0-2234-1676, 0-2237-2132
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รายได้รวม

กาไรส ุทธิ

สินทรัพย์รวม
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ข้อมูลทางการเงินโดยสร ุป
หน่วย : ล้านบาท
2563

2562

2561

1,587.30
1,600.18
253.26
130.92

1,577.99
1,600.44
231.84
113.56

1,654.43
1,674.65
226.92
94.83

1,703.33
279.74
1,423.59

1,497.95
167.49
1,330.46

1,426.53
182.20
1,244.33

21.82
6.33*
237.27

18.93
5.50
221.74

15.81
4.67
207.39

งบกาไรขาดทุน
ขำยสุทธิ
รำยได้รวม
กำไรขัน้ ต้น
กำไรสุทธิ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
หุ้น
กำไรสุทธิต่อหุน้
(บำท)
เงินปั นผลต่อหุน้
(บำท)
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้ (บำท)
* ยังไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

4 | P a g e รายงานประจาปี 2563 บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
ปี 2563 ที่ผ่ำนมำเป็ นปี ท่ีภำวะเศรษฐกิจทัง้ ภำยในประเทศและต่ำงประเทศมีควำมผันแปรสูง เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโคโรนำ หรือ COVID – 19 ส่งผลให้เกิดภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกทำให้ควำมต้องกำรผลิตภัณ ฑ์พลำสติกและบรรจุภณ
ั ฑ์
พลำสติกที่ใช้ในอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องชะลอตัวลงตำมไปด้วย ซึ่งทำให้ บริษัท ไทย.โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ได้รบั ผลกระทบอยู่บำ้ ง
สำหรับปริมำณคำสั่งซือ้ บำงส่วนงำนที่ลดลง ขณะที่คำสั่งซือ้ ของส่วนงำนบริกำรงำนพิมพ์กลับเป็ นผลในเชิงบวก
โดยภำพรวมในปี 2563 บริษัทฯ มียอดขำยรวม 1,587.30 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อน 9.31 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น 0.59% ส่วน
ใหญ่เพิ่มขึน้ จำกส่วนงำนบริกำรงำนพิมพ์ ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID - 19 ส่งผลให้บริษัทฯ
ได้รบั คำสั่งซือ้ สินค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ โรคและผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดเข้ำมำจำนวนมำก ประกอบกับปี นีร้ ำคำนำ้ มัน ตลำดโลก
ลดลง ตลอดจนค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำอย่ำงต่อเนื่องทำให้เม็ดพลำสติกมีรำคำถูกลง จึงส่งผลต่ออัตรำต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ ลดลงตำม
ไปด้วย ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 130.92 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 17.36 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ 15.29% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ในนำมคณะกรรมกำรบริษัท ใคร่ขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหำร และพนักงำนบริษัทฯ ทุกท่ำน ที่ได้ทำงำนกันอย่ำงเต็มที่ ขอบคุณ
ลูกค้ำทุกท่ำนที่ให้กำรสนับสนุนบริษัทฯ อย่ำงดีมำตลอด ท้ำยนีข้ อขอบคุณผูถ้ ือหุน้ พันธมิตรธุรกิจและผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่ำน บริษัทฯ หวัง
เป็ นอย่ำงยิ่งที่จะได้รบั กำรสนับสนุนจำกทุกฝ่ ำยเช่นนีต้ ่อไป

สุธี ลิม่ อติบลู ย์
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

อรินทร์ จิรำ
ประธำนกรรมกำร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ซึ่งจั ดทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีท่ีรบั รองทั่วไป โดยได้มีกำรพิจำรณำเลือกใช้นโยบำยกำรบัญชีท่เี หมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล
สำระสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรบริษั ทได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็ นอิสระ กำกับดูแลงบกำรเงิน และ
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีควำมมั่นใจได้ว่ำ มีกำรบันทึ กข้อมูลทำงบัญชีถกู ต้องครบถ้วนอย่ำงเพียงพอ
ทันเวลำ และป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรดำเนินกำรที่ผิดปกติ โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรำยงำนประจำปี นแี ้ ล้ว
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นได้ว่ำ งบกำรเงินของบริษัท
ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้
ถูกต้องในสำระสำคัญแล้ว

สุธี ลิม่ อติบลู ย์
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

อรินทร์ จิรำ
ประธำนกรรมกำร
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ ดร.นิลสุวรรณ
ลีลำรัศมี ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำยชัยสิท ธิ์ เจริญ สัตย์ และนำยปมุข ศิริอังกุลเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเป็ นอิสระ ไม่มีขอ้ จำกัดในกำรได้รบั ข้อมูล ภำยใต้ขอบเขตตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รบั
อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งสอดคล้องตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้
ได้รบั ควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกผูบ้ ริห ำร และพนักงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำรปฏิบตั ิดงั กล่ำวครอบคลุมในเรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำร
ควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรของฝ่ ำยจัดกำร รวมทัง้ กำรปกป้องผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกั บฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญำต และฝ่ ำย
บริห ำร เพื่ อพิ จำรณำเรื่อ งต่ำงๆ ซึ่งจะจัดขึน้ ก่ อนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริษัท ในทุกไตรมำส เพื่ อรำยงำนและหำรือร่ว มกันกับ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยสรุปได้ดงั นี ้
1. สอบทำนงบกำรเงินประจำไตรมำสและตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี 2563 ร่วมกับ ทีมผู้สอบบัญ ชี ฝ่ ำยบริหำร งำน
ตรวจสอบภำยใน และรับฟั งคำชีแ้ จงของฝ่ ำยบริหำรเพื่อให้ม่นั ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรบัญชีกบั บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันได้จดั ทำขึน้ อย่ำงถูกต้องตำมควร กำรเปิ ดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีท่รี บั รองโดยทั่วไป
2. สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน โดยอนุมัติแผนกำรตรวจสอบที่เน้นระบบกำรป้องกันควำมเสี่ยง ระบบกำร
ควบคุมภำยใน ทัง้ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation) กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial) และกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ
ข้อบังคับ (Compliance) ที่เพียงพอเหมำะสม เพื่อก่อให้เกิดกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอนั เป็ นประโยชน์กับบริษัท และผูถ้ ือ
หุน้ นอกจำกนีฝ้ ่ ำยตรวจสอบภำยในได้ดำเนินกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ โดยได้ประชุมหำรือกับเจ้ำหน้ำที่และผูบ้ ริหำร
ของหน่วยงำนที่รบั ตรวจถึงควำมเป็ นไปได้ของแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง เพื่อประโยชน์สงู สุดของงำนตรวจสอบภำยใน
และเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่ตอ้ งพัฒนำตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวกำรณ์และเทคโนโลยี
3. กำรกำกับดูแลที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรงำนตำมหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี ด้วย
ควำมโปร่งใส และมีจริยธรรม ตลอดจนกำรดูแลให้บริษัทได้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
และข้อกำหนดของหน่วยงำนที่กำกับดูแล เพื่อควำมเชื่อมั่นของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
4. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผูส้ อบบัญชี โดยกำรประเมินจะมุ่งเน้นควำมเป็ นอิสระ คุณภำพผลงำน และ
ชื่อเสียง ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอต่อดณะกรรมกำรบริษัท เพื่อขออนุมตั ิท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ นำงณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จีน ทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนำยชัยยุทธ อังศุวิทยำ ทะเบียนเลขที่ 3885 หรือ นำงสำวดรณี สมกำเนิด ทะเบียน
เลขที่ 5007 หรือ นำงสำวจำรุณี น่วมแม่ ทะเบียนเลขที่ 5596 แห่งสำนักงำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่ำสอบบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 1,130,000 บำท (ปี 2562 : 1,080,000 บำท) เพื่อเสนอขอ
อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5. กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วและไม่มีประเด็นสอบทำนเพิ่มเติมจำกรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัท รำยชื่อและ
รำยกำรที่เกิดขึน้ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏตำมที่ได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินซึง่ อยู่ในรำยงำน
ประจำปี ฉบับนี ้ สำหรับนโยบำยกำรกำหนดรำคำ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตได้แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่ำวไว้ว่ำ
ไม่ แ ตกต่ ำ งจำกรำยกำรที่ ก ระท ำกับ กิ จ กำรที่ ไม่ เกี่ ย วข้อ ง เป็ น รำคำตำมสัญ ญ ำ ซึ่ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำมยุติธรรม และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
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6. จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
- ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
จำนวนกำรเข้ำร่วมประชุม 4/4
- นำยชัยสิทธิ์
เจริญสัตย์
จำนวนกำรเข้ำร่วมประชุม 4/4
- นำยปมุข
ศิรอิ งั กุล
จำนวนกำรเข้ำร่วมประชุม 4/4
นอกจำกนีค้ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกโอกำสที่มีกำรประชุมหำรือกับบริษัท มี
ควำมเห็ น ว่ำ บริษั ท มีก ลไกในกำรจัดกำรตำมควรแล้ว และมี ระบบกำรควบคุม ภำยในที่ ดี เพีย งพอเหมำะสมกับ สภำวกำรณ์ ทั้งนี ้
คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และสนับสนุนให้ฝ่ำยบริหำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน และ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่ อเนื่อง โดยเน้นให้ทุกหน่วยงำนร่วมมือกันในกำรบริห ำรควำมเสี่ยง และจัด ให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ดำเนินกำรตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบอย่ำงเคร่งครัดเป็ นกำรล่วงหน้ำ เพื่อจัดทำ
รำยงำนและติดตำมกำรปรับปรุงพัฒนำต่อไป

(ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท มีกรรมกำร จำนวน 11 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ
นำยอรินทร์
นำยสุธี
นำยชวลิต
ร.ต.อ. สุเมธ
นำยบุญชู
นำยมงคล
นำยสุรภำพ
นำยธนำ
ดร.นิลสุวรรณ
นำยชัยสิทธิ์
นำยปมุข

จิรำ
ลิ่มอติบลู ย์
ลิ่มอติบลู ย์
ลิ่มอติบลู ย์
ลิม่ อติบลู ย์
ลิ่มอติบลู ย์
ลิ่มอติบลู ย์
โพธิกำจร
ลีลำรัศมี
เจริญสัตย์
ศิรอิ งั กุล

ตาแหน่ง
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
(ครั้ง)
7/7
7/7
7/7
7/7
5/7
5/7
6/7
6/7
7/7
7/7
6/7

ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกิจกำรทัง้ หลำยของบริษัท และมีอำนำจหน้ำที่ดำเนิ นกำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตำมมติของที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ และมีอำนำจกระทำกำรใดๆ ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือ
บริคณห์สนธิ นอกจำกนีย้ งั มีหน้ำที่กำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษัทและกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ำยจัดกำร
ดำเนินกำรให้เป็ นตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสรุปดังนี ้
1. ดูแลและจัดกำรให้กำรดำเนินงำนของบริษัทเป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ให้ควำมเห็นชอบด้ำน วิสยั ทัศน์ ภำรกิจ และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
3. ให้ขอ้ เสนอแนะ ด้ำนนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร แผนธุรกิจ งบประมำณ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรปฏิบตั ิงำนที่เสนอโดย
ฝ่ ำยจัดกำร
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และควำมคืบหน้ำของงำนแต่ละโครงกำร
5. พิจำรณำงบกำรเงินประจำไตรมำส และประจำปี และดูแลให้มีกำรจัดทำงบกำรเงินเป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีท่ีรบั รอง
ทั่วไป
6. ดูแลกำกับให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ตลอดจนกำรตรวจสอบทัง้
จำกผูต้ รวจสอบภำยใน และผูส้ อบบัญชีภำยนอกให้ทำหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิผล
7. ดูแลให้มีผูท้ ำหน้ำที่ในกำรสื่อสำรในเรื่องต่ำงๆ กับผู้ถือหุน้ รำยย่อยและผู้สนใจลงทุนทั่วไป รวมทั้งกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่กำกับดูแล
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัทกำหนดให้คำว่ำ “กรรมกำรอิสระ” หมำยควำมรวมถึง กรรมกำรที่ไม่ทำหน้ำที่จดั กำรของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
ร่วม เป็ นกรรมกำรที่เป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำรและผูถ้ ือหุน้ ที่มีอำนำจควบคุม และเป็ นผูซ้ ่งึ ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท
ในลักษณะที่จะทำให้มีขอ้ จำกัดในกำรแสดงควำมเห็นที่เป็ นอิสระ ซึ่งบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมกำรอิสระ” ของบริษัท
ดังนี ้
1 ถือหุน้ ไม่เกิน 1%*ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่
อำจมีควำมขัดแย้ง
2 ไม่เป็ นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ง
3 ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
4 ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในลักษณะที่
อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
5 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุม
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอำนำจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญ ชี ซึ่งมีผู้สอบบัญ ชีของบริษั ท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
6 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่ง
ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
7 ไม่ เป็ น กรรมกำรที่ ได้รับ แต่งตั้งขึน้ เพื่ อเป็ น ตัวแทนของกรรมกำรของบริษั ท ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ หรือ ผู้ถื อหุ้นซึ่งเป็ นผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
8 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้ำงหุน้ ส่วน หรือ เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำ
หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดี ยวกันและ
เป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9 ไม่มีลกั ษณะอืน่ ใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
* บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง หมำยถึง บุคคลดังต่อไปนี ้
(ก)
ผูบ้ ริหำรของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ข)
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ค)
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ง)
บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรส หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกับบุคคลตำม
(ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดำ มำรดำ คู่สมรส บุตร หรือญำติสนิทอื่น
(จ)
นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ถื อหุน้ หรือมีอำนำจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมอย่ำงมีนยั สำคัญ
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2. ผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริหำรของบริษัทมีจำนวน 12 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี ้
รายชื่อผู้บริหาร
นำยสุธี
ลิ่มอติบลู ย์
นำงสำวจันทนำ
ลิ่มอติบลู ย์
นำงสำวธีรำรัตน์ ลิ่มอติบลู ย์
นำยมรุธร
ลิ่มอติบลู ย์
นำยพีรวิชญ์
นำงสำวไพฑูรย์
นำงสำวอรุณรักษ์
นำงสำวสิรวิ รรณ
นำยกฤษณ
นำยประเสริฐ
นำยอัครพร
นำงสำวศิรำณี

จันทร์สมุทร์
ทรำบรัมย์
เลิศวไลพงศ์
จันทร์กระจ่ำงแจ้ง
เบ็ญกำรีม
สัตยำอภิธำน
บรรจงศิลป์
นำมณี

ตาแหน่ง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร)
ผูจ้ ดั กำรทั่วไป
ผูจ้ ดั กำรทั่วไปฝ่ ำยงำนพิมพ์ฉลำกกำว
ผูจ้ ดั กำรโครงกำร สำขำเวลโกรว์ และผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและ
กำรเงิน
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนแมททัลไลซ์
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนสำขำลำดกระบัง
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซือ้
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยเทคนิควิจยั และพัฒนำ
รักษำกำรผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยคลังสินค้ำและจัดส่ง
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำย
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบุคคลและธุรกำร
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน และผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี

อานาจหน้าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ
กรรมกำรผู้จัด กำรเป็ น ผู้มี อ ำนำจในกำรจัด กำรและบริห ำรกิ จ กำรของบริษั ท ตำมวัต ถุป ระสงค์ ข้อ บัง คับ มติ ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษทั และเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรใช้ดลุ ยพินิจสำหรับกำรพิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรลงทุน หรือรำยกำรต่ำงๆตำมปกติ
ธุรกิจเพื่อกำรดำเนินงำนของบริษัท เช่น กำรพิจำรณำแผนงำนประจำปี ซึ่งเสนอ โดยคณะผูบ้ ริหำรของบริษัท ผ่ำนผูจ้ ดั กำรทั่วไป
กำรติดตำมผลกำรประกอบกำรของบริษัท เปรียบเทียบกับแผนงำนประจำปี เป็ นรำยเดือน กำรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรผลิต
กำรจำหน่ำย และแนวทำงกำรปฏิบตั ิในกำรดำเนินงำนต่ำงๆของบริษัทโดยมีอำนำจดำเนินกำรแทนบริษัทตำมที่ระบุไว้ในหนังสือ
รับรองกระทรวงพำณิชย์ ระบุช่ือและจำนวนกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท คือ นำยสุธี ลิ่มอติบูลย์ ร.ต.อ.สุเมธ
ลิ่มอติบูลย์ นำยชวลิต ลิ่มอติบูลย์ และ นำยบุญชู ลิ่มอติบูลย์ สองในสี่คนนีล้ งลำยมือร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
เป็ นผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนบริษัทได้
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ผังโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ปรึ กษา
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายผลิต

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
(ฝ่ ายงานพิมพ์ฉลากกาว)
สานักงานส่ วนกลาง

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

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายขายและการตลาด

ฝ่ ายการตลาด(ฟิ ล์ม)

โรงงานถนนจันทน์

ฝ่ ายขาย (ฟิ ล์ม)

โรงงานเวลโกรว์ ซอย 6

ฝ่ ายจัดซื้อ
ฝ่ ายคลังสิ นค้าและจัดส่ ง
ฝ่ ายเทคนิควิจยั และพัฒนา
ฝ่ ายบุคคลและธุรการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายสารสนเทศ
ฝ่ ายสานักกรรมการ
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3. เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท : นำงสำวแสงจันทร์ ศิรสิ วัสดิ์
คณะกรรมกำรได้มอบหมำยหน้ำที่ ที่รบั ผิดชอบดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี ้
1.1 ทะเบียนกรรมกำร
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
1.3 รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูล และรำยงำนประจำปี
1.4 หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
1.5 จัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ
1.6 ดูแลให้มีกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมกำร
1.7 ทำหน้ำที่เป็ นศูนย์กลำงติดต่อสื่อสำรกับผูล้ งทุนทั่วไป และกำรให้ข่ำวสำรของบริษัท
1.8 ให้คำแนะนำเบือ้ งต้นแก่กรรมกำรเกี่ ยวกับข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และแจ้งข่ำวกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง
ดังกล่ำวข้ำงต้น เพื่อให้คณะกรรมกำรได้ปฏิบตั ิตำมอย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ
1.9 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร
3. เป็ นผูป้ ระสำนงำน ในกำรแจ้งข้อมูลผูบ้ ริหำรของบริษัท (แบบ 35-E1)
4. แจ้งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถื อครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตำมมำตรำ 59
5. ดำเนินกำรอืน่ ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในกำรก ำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรของบริษั ท ให้ค ณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน พิ จ ำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรตำมแนวทำง ดังต่อไปนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ
กำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท ให้พิจำรณำจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรทำงำนของกรรมกำร โดย
คำนึงถึงประเภทและขนำดของธุ รกิจของบริษัทร่วมกับกำรเทียบเคียงกับกำรจ่ ำยค่ำตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรม
เดียวกัน โดยให้คณะกรรมกำรบริษัทนำเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
ประเภทค่าตอบแทน
▪ ค่ำเบีย้ ประชุม ( Attendance Fee) โดยจะจ่ำยให้กบั กรรมกำรทุกท่ำนที่เข้ำประชุม
▪ ค่ำตอบแทนประจำ (Retainer Fee) เช่น ค่ำตอบแทนรำยเดือน รำยปี โดยกำหนดตำมตำแหน่งและหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน
▪ ค่ำตอบแทนตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัท (Incentive) โดยกำรนำผลกำรดำเนินงำนของบริษัทมำพิจำรณำร่วม
ด้วย
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(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
สำหรับ ปี 2563 ค่ ำตอบแทนที่เป็ น ตัวเงิน ของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย ค่ ำ เบี ย้ ประชุม เงินเดื อน และโบนัส รวมทั้ง
ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของผูบ้ ริหำร ตลอดปี 2563 มีมลู ค่ำ เป็ นจำนวน 25.14 ล้ำนบำท ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมกำรบริษัท
1.73 ล้ำนบำท
คณะกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
0.82 ล้ำนบำท
ผูบ้ ริหำร 12 ท่ำนจ่ำยเป็ นเงินเดือนและโบนัสรวม
22.59 ล้ำนบำท
(2) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี 5. บุคลากร
จานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 469 คน ดังนี้ :
ฝ่ ำยผลิต
- สำขำลำดกระบัง
36 คน
- สำขำเวลโกรว์
217 คน
- สำขำถนนจันทน์
115 คน
ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
32 คน
ฝ่ ำยบุคคลและธุรกำร
26 คน
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
14 คน
อืน่ ๆ
29 คน
ค่าตอบแทนของพนักงาน
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ปี 2563
ปี 2562
เงินเดือนและค่ำจ้ำง
116.14
113.92
โบนัส
19.93
18.99
เงินค่ำล่วงเวลำ เบีย้ เลีย้ งและอืน่ ๆ
46.09
40.89
รวม
182.16
173.80

ปี 2561
110.37
18.18
46.66
175.21
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
บริษั ท ให้ค วำมส ำคั ญ ต่ อ กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรเป็ น อย่ ำ งยิ่ ง โดยมุ่ ง เน้น พั ฒ นำศั ก ยภำพของพนั ก งำนให้มี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถ และทักษะที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิงำนให้ประสบผลสำเร็จ เริ่มตัง้ แต่กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ เพื่อให้พนักงำนมี
ควำมเข้ำใจถึงโครงสร้ำงองค์กร ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบ สวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ต่ำ งๆ ในภำพรวม
และกำรแนะนำตัวให้ทุกหน่วยงำนก่อนส่งตัวให้ตน้ สังกัด เพื่อฝึ กอบรมเฉพำะทำง ในขอบเขตตำมหน้ำที่ท่ีรบั ผิดชอบ (On the
job training) และบริษัทยังมีนโยบำยส่งพนักงำนไปอบรมสัมนำภำยนอก เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู ้ ทักษะและเพิ่มศักยภำพของ
พนักงำน รวมทัง้ บริษัทได้มีกำร update Trends ควำมรูใ้ หม่ๆ โดยจัดหำวิทยำกรผูเ้ ชี่ยวชำญ เข้ำมำอบรม สัมมนำภำยในให้กับ
พนักงำน โดยจัดให้มีตำรำงกำรอบรมสัมมนำประจำปี ซึ่งบรรจุไว้ทั้งกำรเรียนรู ด้ ำ้ นวิชำชีพเฉพำะทำงโดยมีผูเ้ ข้ำร่วมเฉพำะ
หน่วยงำนนั้น และกำรเรียนรูร้ ่วมกันทั้งองค์กร เพื่อพัฒนำให้บุคลำกรมีทักษะควำมรูน้ อกเหนือจำกงำนที่ปฏิบัติ ทัง้ ในแง่ Soft
Skill และ Hard Skill เช่ น หลั ก สูต รมำตรฐำนคุ ณ ภำพต่ ำงๆเช่ น ISO 9001 : 2015 GMP และ FSSC 22000 หลัก สูต ร The
Power of Growth Mindset หลักสูตร MS.Office Excel 2013 ระดับกลำงและระดับสูง เป็ นต้น
โดยทั่วไปบริษัทมี นโยบำยที่จะปรับเงินเดือนให้กับพนักงำนในทุกปี ซึ่งจะจัดสรรให้พนักงำนตำมผลประกอบกำรของ
บริษัทและผลกำรประเมินกำรทำงำนของแต่ละบุคคล รวมทัง้ สวัสดิกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรตรวจสุขภำพประจำปี โดยจัดให้มี
แพทย์ให้คำปรึกษำ แนะนำปั ญหำด้ำนสุขภำพ ให้กบั พนักงำนภำยหลังกำรทรำบผลกำรตรวจสุขภำพเป็ นรำยบุคคล กำรจัดงำน
สังสรรค์ประจำปี รถรับ - ส่งและเครื่องแบบพนักงำน กิจกรรมออกกำลังกำย โยคะ แอโรบิค
นอกจำกนี ้ บริษัทเล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดให้มีกำรรณรงค์ลด
กำรใช้ทรัพยำกรเพื่อลดภำวะโลกร้อน เปิ ด รับอำสำสมัครในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็ นกิจกรรมกำรกุศล กิจกรรมเพื่ อสำธำรณะ
ประโยชน เช่น โครงกำรสร้ำงต่อเติม เพิ่มพลังใจ ให้นอ้ งๆ ณ Bamboo School จ.กำญจนบุรี เพื่อกำรพัฒนำตน พัฒนำงำน
และพัฒนำสังคม เพรำะเรำเชื่อว่ำกำรพัฒนำบุคลำกรจะเกิดผลลัพธ์ ก็ต่อเมื่อบุคลำกรได้รบั กำรพัฒนำทัง้ ทำงร่ำงกำย จิตใจ
และควำมรู ้ ควบคู่กนั ไป
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รายละเอียดโดยย่อของกรรมการและผู้บริหาร
* จำนวนหุน้ ตำมที่แสดง รวมจำนวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวข้องกันตำม มำตรำ 258
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ

ประวัตกิ ารทางาน

1. นำยอรินทร์ จิรำ
ประธำนกรรมกำรอิสระ
และประธำนกรรมกำร

71

- ป ริ ญ ญ ำโท MBA, University of California, Berkeley,
U.S.A.
- ปริญญำตรี สำขำ Chemical Engineering, University of
California, Berkeley, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP รุ่น 155/2018)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

2551 – ปัจจุบนั ประธำนสภำที่ปรึกษำธุรกิจอำเซียน ประเทศไทย
รองประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
2554 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร
2559 – ปัจจุบนั บริษัท อมตะบีไอจีอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
2559 – 2563 ประธำนกรรมกำร
บริษัท ย่ำงกุง้ อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
2549 – 2563 กรรมกำรที่ปรึกษำอำวุโส
บริษัท บำงกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
2548 – 2563 ประธำนกรรมกำร
บริษัท มำบตำพุดอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

2. นำยสุธี ลิ่มอติบูลย์
รองประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
(มีอำนำจลงนำมผูกพัน)

69

- ปริญญำโท วิศวกรรม แขนงอุตสำหกรรมโรงงำน
มหำวิทยำลัย TEXAS A&M สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ปัจจุบนั

720,235

12.00

ไม่มี

2549 – ปัจจุบนั กรรมกำร
บริษัท กิมไป๊ โค้ตติง้ จำกัด
2548 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี ้ จำกัด
2544 – ปัจจุบนั กรรมกำร
บริษัท แอล.เอ. พลำสแพค จำกัด
2535 – ปัจจุบนั กรรมกำร
บริษัทไดอิชิ แพคเกจจิง้ จำกัด
2528 – ปัจจุบนั กรรมกำร
บริษัท เหรียญทอง ลำมิทิวบ์ จำกัด จำกัด
2521 – ปัจจุบนั กรรมกำร
บริษัท สยำมหมึกพิมพ์และเคมีภณ
ั ฑ์ จำกัด
2515 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด
2515 – ปัจจุบนั กรรมกำร
บริษัท กิมไป๊ จำกัด
2515 – ปัจจุบนั กรรมกำร
บริษัท เหรียญทอง โรตำรี่ จำกัด
2515 - ปัจจุบนั หุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เหรียญทองกำรพิมพ์

830,183

13.84

พี่ชำยนำยสุธี
ลิ่มอติบูลย์

ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั

2548 – ปัจจุบนั
2544 – ปัจจุบนั
2535 – ปัจจุบนั
2528 – ปัจจุบนั
2520 - ปัจจุบนั
2520 – ปัจจุบนั

79 - Bathurst High School ประเทศออสเตรเลีย
- ประกำศนียบัตรทำงกำรบัญชี ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- กำรอบรมทำงกำรพิมพ์ ประเทศเยอรมันนี
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ความสัม
พันธ์กับ
ผูบ้ ริหารอื่น
ไม่มี

กรรมกำร
บริษัท กิมไป๊ จำกัด
หุน้ ส่วน
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เหรียญทองกำรพิมพ์
กรรมกำร
บริษัท เหรียญทองกำรพิมพ์ (กิมไป๊ ) จำกัด
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษัท กิมไป๊ โค้ตติง้ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี ้ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท แอล.เอ. พลำสแพค จำกัด
กรรมกำร
บริษัทไดอิชิ แพคเกจจิง้ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท เหรียญทอง ลำมิทิวบ์ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษัท เหรียญทอง โรตำรี่ จำกัด

2549 – ปัจจุบนั

3.นำยชวลิต ลิ่มอติบูลย์
กรรมกำร
(มีอำนำจลงนำมผูกพัน)

* จานวนหุ้นที่ถืออยู่
ณ 31 ธ.ค 2563
หุ้น
ร้อยละ
-
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
4. ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์
กรรมกำร
(มีอำนำจลงนำมผูกพัน)

อายุ
(ปี )
76

คุณวุฒิ
- ปริญญำเอก ทำงเคมี
UNIVERSITY OF CALIFORNIA (SAN DIEGO)
- ปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประวัตกิ ารทางาน
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2544 – ปัจจุบนั
2535 – ปัจจุบนั
2532 – ปัจจุบนั
2532 – ปัจจุบนั
2528 – ปัจจุบนั
2521 – ปัจจุบนั
2515 – ปัจจุบนั
2515 – ปัจจุบนั

5. นำยบุญชู ลิม่ อติบูลย์
กรรมกำร
(มีอำนำจลงนำมผูกพัน)

51

- ปริญญำโททำงด้ำนบริหำรธุรกิจ สำขำกำรตลำด
สถำบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ำรธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์แ ห่ ง จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ปัจจุบนั

2.96

หลำนชำย
นำยสุธี
ลิ่มอติบูลย์

2543 – ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมกำรผุจ้ ดั กำร
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด

30,000

0.50

หลำนชำย
นำยสุธี
ลิ่มอติบูลย์

2553 – ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษัท เหรียญทอง ลำมิทิวบ์ จำกัด

30,000

0.50

หลำนชำย
นำยสุธี
ลิ่มอติบูลย์

2562 – ปั จ จุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด
2555 – 2562
ผู้ ช่ วย ผู้ จั ด ก ำรให ญ่ ผู้ บ ริ ห ำรส ำย Digital
Banking ธนำคำรไทยพำณิชย์

42,000

0.70

หลำนชำย
นำยสุธี
ลิ่มอติบูลย์

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั

2544 – ปัจจุบนั
2536 – ปัจจุบนั

43

7.นำยสุรภำพ ลิ่มอติบูลย์
กรรมกำร

37

8.นำยธนำ โพธิกำจร
กรรมกำร

40

- ปริญญำโท MBA, University of Notre Dame, U.S.A.
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
DAP รุ่น 167/2019
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- ปริญญำโท Industrial Engineering, Columbia
University, U.S.A.
- ป ริ ญ ญ ำโท Management, Imperial College, United
Kingdom
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
DAP รุ่น 165/2019
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- ปริญญำโท Management Science & Engineering
Standford University, U.S.A.
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
DAP รุ่น 165/2019
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

กรรมกำร
บริษัท กิมไป๊ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท เหรียญทอง โรตำรี่ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท เหรียญทอง ลำมิทิวบ์ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท กิมไป๊ โค้ตติง้ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี ้ จำกัด
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษัท แอล.เอ. พลำสแพค จำกัด
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เหรียญทองกำรพิมพ์

ความสัม
พันธ์กับ
ผูบ้ ริหารอื่น
พีช่ ำยนำยสุธี
ลิ่มอติบูลย์

177,711

2548 – ปัจจุบนั

6. นำยมงคล ลิม่ อติบูลย์
กรรมกำร

กรรมกำร
บริษัท เหรียญทอง โรตำรี่ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท กิมไป๊ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท กิมไป๊ โค้ตติง้ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี ้ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท แอล.เอ. พลำสแพค จำกัด
กรรมกำร
บริษัทไดอิชิ แพคเกจจิง้ จำกัด
กรรมกำร
บริษัท ลิคิโทมิ จำกัด
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษัท สุภำพฤกษ์ จำกัด
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษัท เหรียญทอง ลำมิทิวบ์ จำกัด
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษัท สยำมหมึกพิมพ์และเคมีภณ
ั ฑ์ จำกั
กรรมกำร
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด
หุน้ ส่วน
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เหรียญทองกำรพิมพ์

* จานวนหุ้นที่ถืออยู่
ณ 31 ธ.ค 2563
หุ้น
ร้อยละ
875,263
14.59

17 | P a g e รายงานประจาปี 2563 บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

* จานวนหุ้นที่ถืออยู่
ณ 31 ธ.ค 2563
หุ้น
ร้อยละ
-

ความสัม
พันธ์กับ
ผูบ้ ริหารอื่น
ไม่มี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ

ประวัตกิ ารทางาน

9. ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
กรรกรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

69

- ปริญญำเอก สำขำPhamaceutics, School of Phamarcy
, West virginia University, U.S.A
- ปริญ ญำโท สำขำPhamaceutical Sciences, School of
Phamarcy, West virginia University, U.S.A.
- ปริ ญ ญ ำตรี เภสั ช ศำสตร์บั ณ ฑิ ต คณ ะเภสั ช ศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2531 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำรและหัวหน้ำฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำ
บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด
2558 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษัท โรแยล พลัส จำกัด

10.นำยชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

59

- ปริญญำโท MBA วิทยำลัยกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพ
- ปริญญำตรี สำขำบัญชี คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- MINI MASTER OF INFORMATION
TECHNOLOGY,
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำฯลำดกระบัง
- MINI-CERTIFIED INVESTMENT &
SECURITIES ANALYST PROGRAM,
สมำคมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

2553 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษำ
บริษัท อัมพวำ อพำร์เทล จำกัด
2552 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษำ
บริษัท อะกรี ดีเวลเลอปเมนท์ จำกัด
2546 – 2551
ทีมที่ปรึกษำแก้ไขหนี้ NPLs
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

-

-

ไม่มี

11.นำยปมุข ศิริองั กุล
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

50

- นิติศำสตร์บญ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร กฎหมำยทรัพย์สนิ ทำง
ปัญญำแห่งเนติบญ
ั ฑิตสภำ
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

-

-

ไม่มี

12.นำงสำวจันทนำ ลิม่ อติบูลย์
ผูจ้ ดั กำรทั่วไป

49

- ปริญญำโททำงด้ำนบริหำรธุรกิจสำขำกำรตลำด
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรีทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ
สำขำ BUSINESS ENTREPRENEURSHIP,
UNIVERSITY OF SOUTHERN
CALIFORNIA, LOS ANGELES, U.S.A

2552 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษำ
บริษัท ออสสิริส จำกัด
บริษัท ออสสิริส ฟิ วเตอร์ส จำกัด
2551 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษัท ปมุข ที่ปรึกษำกฎหมำย จำกัด
2543 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษัท ปมุข กฎหมำย จำกัด
2539 – 2543
ทนำยควำม
บริษัท สำนักกฎหมำย ศักยภำพ จำกัด
2538
ทนำยควำม
บริษัท อำณำจักร กฎหมำย จำกัด
2539 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั กำรทั่วไป
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2537 – 2538
EXECUTIVE ASSISTANT, OFFICE OF THE
PRESIDENT ธ น ำ ค ำ ร แ ห ล ม ท อ ง จ ำ กั ด
(มหำชน)

13. นำงสำวธีรำรัตน์ ลิม่ อติบูลย์
ผูจ้ ดั กำรทั่วไปฝ่ ำยงำน
พิมพ์ฉลำกกำว

45

- ปริญญำตรี สำขำกำรเงินและกำรธนำคำร
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2542 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั กำรทั่วไป ฝ่ ำยงำนพิมพ์ฉลำกกำว
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2540 – 2542
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้
SGV-Arthur Anderson (KPMG ปัจจุบนั )

14. นำยมรุธร ลิ่มอติบูลย์
ผูจ้ ดั กำรโครงกำร
สำขำเวลโกรว์
และผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดใน
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

38

- ปริญญำโท สำขำวิศวกรรมศำสตร์กำรบริหำร
Case Western Reserve University
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์
System & Control Engineering
Case Western Reserve University

2561 – ปัจจุบนั ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2553 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั กำรทั่วไปโครงกำร สำขำเวลโกรว์
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)

15.นำงสำวไพฑูรย์ ทรำบรัมย์
ผูจ้ ดั กำรโรงงำน
สำขำลำดกระบัง

40

- ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง สำขำกำรบัญชี
วิทยำลัยเทคนิคบุรีรมั ย์

2560 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั กำรโรงงำน สำขำลำดกระบัง
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2556 – 2560 รักษำกำรผูจ้ ดั กำรโรงงำน สำขำลำดกระบัง
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2545 – 2556
หัวหน้ำแผนกคลังพัสดุและกำรจัดส่ง
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)

-

-

ไม่มี

16.นำยพีรวิชญ์ จันทร์สมุทร์
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนแม็ททัลไลซ์

39

- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมเครื่องกล
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2552 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั กำรโรงงำนแม็ททัลไลซ์
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2551 – 2552
Project Engineer
บริษัท แมนสรวงวิศวกรรม จำกัด
2550 – 2551
Process/ Design Engineer
บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2547 – 2550
Project Engineer
บริษัท ไตรเทค เอ็มทีเอส จำกัด

-

-

ไม่มี

223,710

3.73

หลำนสำว
นำยสุธี
ลิม่ อติบูลย์

147,710

2.46

หลำนสำว
นำยสุธี
ลิ่มอติบูลย์

30,000

0.50

หลำนชำย
นำยสุธี
ลิ่มอติบูลย์
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

17. นำงสำวอรุณรักษ์ เลิศวไลพงศ์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซือ้

39

18.นำงสำวสิรวิ รรณ จันทร์กระจ่ำงแจ้ง
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยเทคนิควิจยั
และพัฒนำ

50

19. นำยกฤษณ เบ็ญกำรีม
รักษำกำรผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
คลังสินค้ำ และจัดส่ง

34

20. นำยประเสริฐ สัตยำอภิธำน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำย

คุณวุฒิ

- ปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สถำบันรำชภัฏธนบุรี

- ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ปริญญำตรี สำขำเคมีอตุ สำหกรรม
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร
- CONCISE M.B.A คณะเศรษฐศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัตกิ ารทางาน
2561 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซือ้
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2560 – 2561
รักษำกำรผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซือ้
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2558 – 2560
หัวหน้ำประสำนงำนฝ่ ำยขำยและวำงแผนกำรผลิต
2554 – 2558
ประสำนงำนขำย
2553 – 2554
Data Management
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

* จานวนหุ้นที่ถืออยู่
ณ 31 ธ.ค 2563
หุ้น
ร้อยละ
-

ความสัม
พันธ์กับ
ผูบ้ ริหารอื่น
ไม่มี

2547 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยเทคนิควิจยั และพัฒนำ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2540 – 2547
หัวหน้ำฝ่ ำยควบคุมคุณภำพและฝ่ ำยเทคนิค
วิจยั – พัฒนำ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2537 - 2540
หัวหน้ำฝ่ ำยควบคุมคุณภำพ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)

-

-

ไม่มี

- ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์สำขำวิศวกรรม
โลจิสติกส์
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

2562 – ปัจจุบนั รักษำกำรผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยคลังสินค้ำ และจัดส่ง
บริษัท ไทย.โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2558 – 2561
Site Manager (ประจำบริษัทลูกค้ำ)
บริษัท ISS Support Services Co.,Ltd
2555 – 2558
Asst. Supply Equipment
บริษัท Expert Team Co.,Ltd
2554 - 2555
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (สถิติ)
สำนักงำนสถิติจงั หวัดฉะเชิงเทรำ

-

-

ไม่มี

55

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยพำยัพ
- ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำไฟฟ้ำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำย
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2532 - 2555 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
บริษัท ฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

-

ไม่มี

21.นำยอัครพร บรรจงศิลป์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบุคคลและ
ธุรกำร

47

- ปริญญำโท สำขำวิชำพัฒนำสังคม (วิเครำะห์และ
วำงแผนนโยบำย)
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ปริญญำตรี สำขำวิชำปรัชญำและศำสนำ
วิทยำลัยแสงธรรม

2554 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบุคคลและธุรกำร
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2550 – 2553
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบุคคล
บริษัท ไอ ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
2547 - 2550
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำย
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงำนโฮปไต้หวัน

-

-

ไม่มี

22.นำงสำวศิรำณี นำมณี
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน และผูค้ วบคุมดูแล
กำรทำบัญชี

39

- ปริญญำโท คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
สำขำกำรกำกับดูแลกิจกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

2561 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
และ ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2555 – ปัจจุบนั สมุหบ์ ญ
ั ชี
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2546 – 2554
ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี
บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหำชน)

-

-

ไม่มี

23.นำงสำวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์
เลขำนุกำรบริษัท

40

- ปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร
- อบรมหลักสูตรผูป้ ฏิบตั ิงำนเลขำนุกำรบริษัท
- อบรมหลักสูตรพืน้ ฐำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

2553 – ปัจจุบนั เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)
2547 - ปัจจุบนั เลขำนุกำรกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน)

-

-

ไม่มี
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุน้
1. หลักทรัพย์ของบริษัท
▪
▪
▪
▪

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TOPP
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 60 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 6,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท เรียกชำระครบเต็ม
มูลค่ำแล้ว
บริษัทไม่มีหนุ้ บุรมิ สิทธิ์ หรือหุน้ ประเภทอืน่ ที่มีเงื่อนไข
บริษัทไม่มีกำรออกตรำสำรหนีห้ รือแปลงสภำพหลักทรัพย์
หน่วย : ล้ำนบำท
ปี พ.ศ.
ทุนทีเ่ พิ่ม ทุนจดทะเบียน
2526
25
2529
5
30
2533
20
50
2537
10
60
(บริษัทก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2526)

▪ ข้อตกลงระหว่ำงกันในกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ (Shareholding Agreement)
- ไม่มี 2. รายชื่อผูถ้ ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทัง้ นีร้ วมจำนวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
จานวนหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ร้อยละ
ณ 31 ธ.ค.63
1. ร.ต.อ.สุเมธ
ลิ่มอติบลู ย์
875,263
14.59
2. นำยชวลิต
ลิ่มอติบลู ย์
830,183
13.84
3. นำยสุธี
ลิม่ อติบลู ย์
720,235
12.00
4. น.ส.จันทนำ
ลิ่มอติบลู ย์
223,710
3.73
5. นำยบุญชัย
ลิ่มอติบลู ย์
217,710
3.63
6. นำยบุญชู
ลิ่มอติบลู ย์
177,711
2.96
7. นำงจริยำ
ลิม่ อติบลู ย์
177,710
2.96
8. น.ส.ธีรำรัตน์
ลิ่มอติบลู ย์
147,710
2.46
9. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR
143,900
2.40
DEPOSITORS
10. นำยพิพฒ
ั
พะเนียงเวทย์
110,868
1.85
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำย ทัง้ นีข้ ึน้ กับแผนกำรลงทุน และ
สภำพคล่องที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อกิจกำร คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ ครำว ในเมื่อเห็นว่ำ
บริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนัน้ และเมื่อจ่ำยเงินปั นผลแล้ว ให้รำยงำนให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำว
ต่อไป
ปั จจุบนั บริษัท ไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกันดังนี้
2563
2562
2561
กำไรสุทธิต่อหุน้
21.09
18.23
15.48
เงินปั นผลต่อหุน้
6.33*
5.50
4.67
คิดเป็ นอัตรำร้อยละ
30.02*
30.17
30.17
* ยังไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

จำกกำรที่สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพฉบับที่ 26/2549 เรื่อง กำรปฏิบตั ิวิธีกำรบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่
44 และฉบับที่ 45 (ปรับปรุ งปี 2550) เรื่อง งบกำรเงินรวมและกำรบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่ อย กำหนดให้บริษัทเปลี่ยนแปลง
วิธีกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่ว มในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทจำกวิธีส่วนได้เสียเป็ นวิธีรำคำทุน ซึ่งมีผลทำให้กำไรและกำไร
สะสมในงบกำรเงินเฉพำะและงบกำรเงินรวมแตกต่ำงกัน ทั้งนีก้ ำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็ นเพียงกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
เท่ำนัน้ มิได้ทำให้ปัจจัยพืน้ ฐำนในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้กำรจ่ำยเงินปั นผลสอดคล้องกับเงินที่บริษัทมีใน
กำรจ่ำยเงินปั นผลจริง บริษัทได้พิจำรณำเห็นควรให้มีกำรจ่ำยเงินปั นผลโดยอ้ำงอิงกับกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ดังนัน้ กำไร
สุทธิต่อหุน้ สำหรับปี 2563 ที่แสดงข้ำงต้น ได้แสดงกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
(1) ประวัติความเป็ นมา การเปลีย่ นแปลง และพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) เป็ นบริษัทแรกที่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนในกำรผลิตแผ่นฟิ ล์ม โอ.พี.พี. (Oriented Polypropylene
Film) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทเมื่อปี พ.ศ.2526 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 25 ล้ำนบำท โดยเป็ นกำรร่วมทุนของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เหรียญ
ทองกำรพิ มพ์ จ ำกัด ซึ่งเป็ นบริษั ทที่ มี ช่ื อเสี ยงในวงกำรกำรพิ มพ์และบรรจุภัณฑ์มำเป็ นเวลำนำน และกลุ่มบริษั ท พี ประชุม จำกัด ที่ มี
ควำมสัมพันธ์ท่ดี ีกบั โรงงำนยำสูบได้เล็งเห็นควำมต้องกำรของตลำดในกำรใช้ฟิลม์ ชนิดนี ้
▪ ปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ำยน 2537 และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 60
ล้ำนบำท
▪ ปี 2542 จัดตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมี ดร. อดุล อมตวิ วฒ
ั น์ กรรมกำรอิสระ เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ นพ.
สวัสดิ์ โพธิกำจร กรรมกำรอิสระ เป็ นสมำชิก และแต่งตัง้ นำยชัยสิทธิ์ เจริญ สัตย์ เป็ นกรรมกำรอิสระเป็ นสมำชิกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพิม่ รวมเป็ น 3 ท่ำน
▪ ปี 2543 บริษัทได้รว่ มทุนกับบริษัทต่ำงชำติ โดยจัดตัง้ บริษัทและจดทะเบียนในประเทศเวียดนำม ตัง้ โรงงำนผลิต หลอดลำมิเนต
เพื่อใช้บรรจุยำสีฟันตำมนโยบำยของลูกค้ำรำยสำคัญของบริษัทซึ่งเป็ นบริษัทข้ำมชำติท่ีได้ยำ้ ยฐำนกำรผลิตไปที่ประเทศเวียดนำม
เพื่อผลิตและจำหน่ำยทั่วทัง้ ภูมิภำคเอเชีย โดยบริษัทได้รบั กำรคัดเลือกจำกลูกค้ำรำยดังกล่ำวให้เป็ นผูผ้ ลิตแต่ผเู้ ดียวสำหรับภูมิภำคนี ้
▪ ปี 2544 บริษัทได้รบั กำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2000 ด้ำนผลิตและจำหน่ำยทั้งผลิตภัณฑ์พลำสติกฟิ ล์ม
และกำรผลิตงำนพิมพ์ จำกสถำบัน United Registrar of Systems Ltd. (URS)
▪ ปี 2548 บริษัทได้ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ สำหรับผลิตฟิ ลม์ แมททัลไลซ์ (Metallized Film) ด้วยงบประมำณกำรลงทุนประมำณ
53 ล้ำนบำท เพื่อช่วยยกระดับคุณภำพสินค้ำ และเพิ่มกำลังกำรผลิต
▪ ปี 2549 บริษัทได้ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว (Sticker Label Printing) ด้วยงบประมำณกำรลงทุน
ประมำณ 63 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นเครื่องพิมพ์ท่ีมีควำมละเอียดและควำมเร็วสูง เพื่อช่วยยกระดับคุณภำพสินค้ำ และเพิ่มกำลังกำรผลิต
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด
▪ ปี 2551 บริษัทมีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว (Sticker Label Printing) ซึ่งติดตัง้ ที่โรงงำนในนิคม
อุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดยได้รบั กำรส่งเสริมจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
▪ ปี 2552 บริษัทมีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ สำหรับงำนพิม พ์ฉลำกกำว (Sticker Label Printing) ซึ่งติดตัง้ ที่โรงงำนในนิคม
อุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดยได้รบั กำรส่งเสริมจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
▪ ปี 2553
ด้ำนกำรจัดกำร
บริษัทได้แต่งตัง้ นำยปมุข ศิริอังกุล เข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบอิสระแทน นพ.สวัสดิ์ โพธิกำจร โดยให้มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษำยน 2553 เป็ นต้นไปตำมมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2553 และแต่งตัง้
นำงสำวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เข้ำดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษั ท แทนนำงสำวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ ้ม โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 16
สิงหำคม 2553 เป็ นต้นไป ตำมมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2553
ด้ำนกำรลงทุน
บริษัทฯได้มีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว (Sticker Label Printing) ซึ่งติดตั้งที่โรงงำนในนิคม
อุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดยได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
▪ ปี 2554 บริษัทได้มีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ สำหรับงำนผลิตฟิ ล์ม ซึ่งติดตัง้ ที่โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดยได้รบั
กำรส่งเสริมจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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▪ ปี 2555 บริษัทได้มีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ สำหรับงำนหลอด ซึ่งติดตัง้ ที่โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดยได้รบั กำร
ส่งเสริมจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
▪ ปี 2556 บริษัทได้มีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว ซึ่งติดตัง้ ที่โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดย
ได้รบั กำรส่งเสริมจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
▪ ปี 2557 บริษัทได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเพิ่มขึน้ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ทำให้บริษัทขยำยกำลังกำรผลิตของเครื่องจักรเพิม่ ขึน้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
▪ ปี 2558 บริษัทได้มีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว ซึ่งติดตัง้ ที่โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ และ
สำนักงำนใหญ่ ถนนจันทน์ โดยได้รบั กำรส่งเสริมจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
▪ ปี 2559 บริษัทได้มีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ สำหรับงำนผลิตฟิ ลม์พลำสติก
▪ ปี 2561
ด้ำนกำรจัดกำร
20 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 มีมติแต่งตัง้ ทัง้ 5 ท่ำน ได้แก่
1. นำยอรินทร์ จิรำ 2. ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี 3. นำยมงคล ลิ่มอติบลู ย์ 4. นำยสุรภำพ ลิ่มอติบูลย์ 5. นำยธนำ โพธิกำจร
เป็ นกรรมกำรบริษัท
23 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 4/2561 มีมติแต่งตัง้ ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมีเป็ นประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนดร.อดุล อมตวิวัฒ น์ ซึ่งได้
ลำออกไปเมื่อครบวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561
10 สิ ง หำคม 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริษั ท ครั้ง ที่ 5/2561 มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง นำยอริ น ทร์ จิ ร ำเป็ น ประธำน
คณะกรรมกำรบริษั ท แทนนำยพิพัฒ พะเนี ยงเวทย์ ซึ่งได้ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริษั ท โดยมี ผลตั้งแต่วันที่ 15
สิงหำคม 2561 และรับทรำบกำรลำออกจำกตำแหน่ งกรรมกำรบริษั ทของ นพ.สวัสดิ์ โพธิกำจร โดยมี ผลตั้งแต่วันที่ 15
สิงหำคม 2561
ด้ำนธุรกิจ
- บริษัทได้เพิ่มธุรกิจกลุ่มเครื่องสำอำง ในรูปแบบซือ้ มำ-ขำยไป โดยซือ้ จำกประเทศไทยและนำไปขำยที่ประเทศจีน
- บริษัทได้ติดตัง้ เครื่องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว จำนวน 1 เครื่อง และกลุ่มฟิ ลม์พลำสติก จำนวน 1เครื่องโดย
ติดตัง้ แล้วเสร็จพร้อมใช้งำน ในช่วงไตรมำส 2 ปี 2561
▪ ปี 2562 บริษัทได้มีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ สำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว (Sticker Label Printing) และติดตัง้ แผงโซล่ำเซลส์
ซึ่งเป็ น กำรปรับปรุ งประสิท ธิ ภำพเพื่ อกำรใช้พ ลังงำนทดแทนของงำนพิม พ์ฉลำกกำว ทั้งสองโครงกำรนีต้ ิด ตั้งที่ โรงงำนในนิค ม
อุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดยกำรติดตัง้ แผงโซล่ำเซลส์ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
▪ ปี 2563 บริษัทได้มีกำรทำสัญญำร่วมค้ำกับบริษัทต่ำงชำติ โดยจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัดในประเทศอินโดนีเซีย และเข้ำ
รับช่วงโรงงำนผลิตหลอดเดิมจำกบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อผลิตและจัดจำหน่ำยหลอดลำมิเนต ให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศอินโดนีเซีย
และ/หรือภูมิภำคเอเชียตำมที่ค่สู ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ ำยตกลงร่วมกัน
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(2 )

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยอำศัยรำกฐำนทำงธุรกิจในวงกำรกำรพิมพ์และวงกำรบรรจุภณ
ั ฑ์มำนำน เน้นคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำนและกำรบริกำรหลังกำรขำย เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำและควำมเชื่อถือในชื่อเสียงของบริษัท
ทัง้ นีบ้ ริษัทมีกำรวิจยั และพัฒนำเทคนิคกำรผลิตเพื่อเลือกใช้วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภำพมำตรฐำน และต้นทุนต่ำที่สดุ เพื่อสำมำรถกำหนดรำคำที่
แข่งขันได้ และเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อขยำยตลำดไปยังลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ พร้อมทัง้ พยำยำมรักษำฐำนของลูกค้ำเดิมไว้
ในส่วนด้ำนกำรบริหำร บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรข้อมูล ระบบสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ มีกำรลงทุนในระบบ
ข้อ มู ล สำรสนเทศ (Management Information System) เพื่ อ ให้ได้ข้อ มู ล ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ ทั น ต่ อ ควำมต้อ งกำร และเป็ น ประโยชน์ต่ อ
กระบวนกำรตัดสินใจในทุกระดับของกำรจัดกำร
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มฟิ ลม์ พลำสติก ที่ใช้ในอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้บรรจุภณ
ั ฑ์และหีบห่อ
a. กลุ่มฟิ ลม์ พลำสติกที่ผลิตเอง
b. กลุ่มฟิ ลม์ พลำสติกที่ซือ้ มำ-ขำยไป
2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มบริกำรงำนพิมพ์บนฉลำกกำว หรือฟิ ลม์ พลำสติก แบบม้วน
3. ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดลำมิเนต เพื่อใช้บรรจุยำสีฟัน
ปั จจุบนั บริษัทถือหุน้ ในบริษัทร่วม ดังนี ้
บริษัทร่วม/บริษัทอืน่ ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ อยู่
บริษัทร่วมทุน
L.S. Pack Company Limited
บริษัทร่วมค้ำ
PT. KIMPAI DYNA TUBE

ประเภทธุรกิจ

ถือหุ้นร้อยละ

ผลิตและจำหน่ำยหลอดลำมิเนต

25

ผลิตและจำหน่ำยหลอดลำมิเนต

51
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของบริษัท ซึ่งตำมลักษณะโครงสร้ำงของบริษัทนัน้ มีรำยได้จำกกำรขำยในกำรทำธุรกิจ 3 กลุ่ม ดังนี ้
หน่วย : ล้ำนบำท
สายผลิตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิจ
ฟิ ลม์ พลำสติก
บริกำรงำนพิมพ์
บนฉลำกกำว/
ฟิ ลม์ พลำสติก
หลอดลำมิเนต
เพื่อใช้บรรจุยำสี
ฟั น
อืน่ ๆ
รวมมูลค่ำ
จำหน่ำย

บมจ.ไทย โอ.พี.พี.
บมจ.ไทย โอ.พี.พี.

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท
-

บมจ.ไทย โอ.พี.พี.

-

บมจ.ไทย โอ.พี.พี.
-

-

ดาเนินการโดย

2563

2562

รายได้

%

1,044.44
450.36

66 1,048.40
28
405.22

89.93

6

รายได้

87.87

2561
%

รายได้

66 1,040.15
26
442.89

6

84.17

%
63
27

5

2.57
0
36.50
2
87.22
5
1,587.30 100 1,577.99 100 1,654.43 100

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หลำยประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลำสติกที่ใช้ในอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้
บรรจุและหีบห่อ บริกำรงำนพิมพ์บนฉลำกกำว หรือ ฟิ ล์มพลำสติ ก แบบม้วน และผลิตภัณฑ์หลอดลำมิเนต เพื่อใช้บรรจุยำสีฟัน โดย
แบ่งแยกออกเป็ น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก
(1.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษั ท ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภัณ ฑ์ฟิ ล์ม พลำสติ ก ที่ ใช้ ในอุต สำหกรรมบรรจุภัณ ฑ์ทั้งด้ำ นผลิ ต ภัณ ฑ์อุป โภคบริโภค
(Consumer Product) และผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ในอุตสำหกรรม (Industrial Product) ได้แก่
ฟิ ล์มพลาสติกกลุ่มทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์ของบริษัท
▪ Cast Film คื อ ฟิ ล์ม ที่ ผ ลิ ต โดยกรรมวิ ธี ก ำรหลอมเม็ ด พลำสติ ก ให้เหลวและฉี ด (Cast)ออกมำเป็ น แผ่ น บำงๆใช้เป็ น
ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เช่น ซองขนมปั ง ขนมขบเคีย้ ว ซองบะหมี่ ฯลฯ ซึ่งฟิ ล์มชนิดที่
บริษัทผลิตนัน้ จะเป็ น Multilayer Film คือ เนือ้ ฟิ ล์มจะประกอบด้วยชนิดพลำสติกหลำยๆชัน้ ซึ่งแต่ละชัน้ จะเป็ นพลำสติกต่ำง
ชนิด ฟิ ลม์ ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีนี ้ ได้แก่ ฟิ ลม์ CPP และ LLDPE ( CLL )
▪ ฟิ ล์มแมททั ลไลซ์ (Metallized Film) คือ กำรนำผลิตภัณ ฑ์จำกฟิ ล์มพลำสติก มำผ่ำนกรรมวิธีกำรพ่นด้วยชั้นละออง
อลูมิเนียม (Aluminium)บำงๆในห้องสูญญำกำศ ทำให้ฟิลม์ มีสีเงำวำวและมีคณ
ุ สมบัติคล้ำยอลูมิเนียมฟอยล์ เมื่อนำไปใช้เพื่อ
บรรจุอำหำรทำให้สำมำรถเก็บและถนอมอำหำรได้นำนขึน้
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▪ ฟิ ล์ม เป่ า (Blown Film) คื อ ฟิ ล์ม ที่ ผ ลิ ต โดยกรรมวิ ธี ก ำรหลอมเม็ ด พลำสติ ก ให้เหลวและเป่ ำให้พ องออกเป็ น แผ่ น
บำงๆ แผ่ น ฟิ ล์ม จะถู ก หล่ อ เย็ น ด้วยกำรเป่ ำลม และถูก ม้วนเก็ บ โดยเครื่อ งม้ว น ในอุต สำหกรรมบรรจุภัณ ฑ์ ฟิ ล์ม ที่ ผ่ ำ น
กระบวนกำรเป่ ำจะถูกนำไปใช้เคลือบกับฟิ ล์มชนิดอื่น เช่น Nylon,PET,OPP เพื่อใช้ทำเป็ นซองอำหำรแช่แข็ง,ซองตัง้ และซอง
Vacuum ต่ำงๆ
ฟิ ล์มพลาสติกกลุ่มทีซ่ อื้ มา-ขายไป
▪ ฟิ ล์มยืด (Stretch Film) ใช้เป็ นฟิ ล์มพันสินค้ำและพำเลท ที่ใช้แพร่หลำยในโรงงำนอุตสำหกรรมทั่วไป เพื่อป้องกันสินค้ำ
ไม่ให้โดนฝุ่นและนำ้ ขณะจัดเก็บไว้ในโกดังสิ นค้ำ หรือ อยู่ระหว่ำงกำรขนส่ง ซึ่งยังใช้เป็ นวัสดุในกำรรัดสินค้ำให้ยึดติดกับพำ
เลท เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้สินค้ำตกหล่นในระหว่ำงกำรขนส่งสินค้ำแทนสำยรัด นอกจำกนีย้ งั สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรพันกับ
สินค้ำบำงชนิดโดยตรง ฟิ ล์มชนิดนีม้ ีทงั้ ส่วนที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศและผลิตเอง ปั จจุบนั สินค้ำฟิ ล์มยืดเป็ นสินค้ำที่โรงงำน
อุตสำหกรรมมีควำมต้องกำร ซึ่งก็มีอตั รำกำรเติบโตสูงขึน้ อย่ำงสม่ำเสมอ
▪ ฟิ ล์มหด (Shrink Film) ใช้สำหรับห่อสินค้ำ สำหรับงำนที่ตอ้ งกำรให้เห็นกล่อง หรือ สินค้ำภำยใน เนื่องจำกมีลกั ษณะใส
และเงำงำม ใช้ในกำรห่อสินค้ำที่ใช้เครือ่ งห่อชนิด L-Seal เช่น เครื่องเขียน นิตยสำร อำหำรกึ่งสำเร็จรูป ของเล่น ฯลฯ อีกทัง้ ใช้
ในงำนกำรห่อสินค้ำสำหรับเครื่อง ชนิด Flat Film เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วยรวมถึงประเภทอำหำรแช่แข็ง โดยนโยบำย
ของบริษัทนัน้ จะเน้นกำรบริกำรลูกค้ำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ บริษัทจึงแบ่งกลุ่มสินค้ำออกเป็ นกลุ่ม Premium
(สินค้ำมีคณ
ุ ภำพสูง) และกลุ่มลูกค้ำทั่วไป
▪ ฟิ ล์มผนึกสูญญากาศ (Skin Vacuum Film) เป็ นฟิ ล์มที่ผลิตจำกเม็ดพลำสติกชนิดพิเศษ ใช้สำหรับอุตสำหกรรม อำหำร
แช่แข็ง โดยใช้กบั เครื่องบรรจุชนิดสูญญำกำศ ซึ่งสำมำรถทำให้ฟิลม์ เป็ นเสมือนชัน้ ผิวของสินค้ำ และฟิ ลม์ ชนิดนีม้ ีคณ
ุ สมบัติใน
กำรเก็บถนอมควำมสดของอำหำรได้อย่ำงดีเยี่ยม และยังใช้ได้กบั ผลิตภัณฑ์ท่บี รรจุแบบ Blister Pack โดยใช้แนบสินค้ำกับพืน้
กระดำษ แทนฝำครอบที่ทำจำกโพลีสไตลีน (Polystyrene) และบรรจุโดยเครื่อง Skin Pack Machine ซึ่งฟิ ลม์ ชนิดนี ้ เป็ นฟิ ลม์
ที่บริษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ำยในประเทศเพียงรำยเดียวให้แก่บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ที่เป็ นผูผ้ ลิตเพียงรำยเดียวในประเทศ
เช่นกัน ลูกค้ำหลักที่ใช้ฟิลม์ ชนิดนีค้ ือลูกค้ำ กลุ่มอำหำรทะเลแช่แข็ง โดยส่วนใหญ่จะใช้กบั อำหำรแช่แข็งที่ส่งออกไปทำงตลำด
อเมริกำ และยุโรป
▪ ฟิ ล์ม โอ.พี.พี.ชนิดผนึกด้วยความร้อน (Heat sealable OPP Film) เป็ นฟิ ลม์ พลำสติกที่ใช้สำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ภำยนอก
โดยใช้กนั มำกในอุตสำหกรรมทัง้ อุปโภคและบริโภค
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สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ
1) บัตรส่งเสริมกำรลงทุน
ปั จจุบันบริษัทยังคงมีบัตรส่งเสริม กำรลงทุนที่ได้รบั สิทธิประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำรลงทุน ตำมพระรำชบัญ ญั ติ
ส่งเสริมกำรลงทุน สำหรับกำรผลิตฟิ ลม์ พลำสติกจำนวน 1 ฉบับ มีสิทธิประโยชน์ดงั นี ้
บัตรส่งเสริมเลขที่
2570(2)/2554
Plastic Film

สิทธิประโยชน์
ม. 25 น ำเข้ำ คนต่ ำ งด้ำ วซึ่ ง เป็ นช่ ำ งฝี มื อ ได้ต ำม
จำนวนและระยะเวลำตำมสมควร
ม. 26 ให้คนต่ำงด้ำวทำงำนเฉพำะตำแหน่งได้ตำม
จ ำนวนและระยะเวลำที่ ค ณะกรรมกำรให้ ค วำม
เห็นชอบ
ม. 28 ให้ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร
ตำมที่คณะกรรมกำรอนุมตั ิ
ม. 29 ลดหย่อนอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร
ม. 31 ยกเว้นภำษี เงินได้นิติบคุ คล มีกำหนดเวลำเจ็ด
ปี
ม. 34 ยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รบั
ส่งเสริมไปรวมคำนวณภำษีเงินได้
ม. 36(1) ยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรับ วัต ถุ ดิ บ และ
วัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อผลิต
เพื่อกำรส่งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่ วันนำเข้ำ
ครัง้ แรก
ม. 36(2) ให้ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับของที่ได้รบั กำร
ส่งเสริมนำเข้ำ และส่งกลับออกไปใน 1 ปี
ม. 37 ได้ รับ อนุ ญ ำตให้ น ำหรื อ ส่ ง เงิ น ออกนอก
รำชอำณำจักร เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
2) สิทธิอื่น

-ไม่มี-

3) ข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจ

- ไม่มี-

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
-
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(1.2) การตลาดและภาวะแข่งขัน
(ก) กำรทำกำรตลำดของผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สำคัญของบริษัท
- นโยบำยกำรตลำดในปี ท่ีผ่ำนมำ บริษัทมีระบบบริหำรคุณภำพ Quality Management System ซึ่งผ่ำนกำรรับรองระบบ
คุณภำพ ISO 9001:2015 และมีระบบกำรควบคุมตรวจสอบและรับประกันคุณภำพสินค้ำจำกฝ่ ำยเทคนิควิจยั และพัฒนำ ก่อน
จำหน่ำยสินค้ำไปยังลูกค้ำ เพื่อให้สินค้ำที่ผลิตมีคณ
ุ ภำพเป็ นไปตำมมำตรฐำน เป็ นที่พึงพอใจและตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้เป็ นอย่ำงดี
- ลักษณะลูกค้ำกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และช่องทำงกำรจำหน่ำย
บริษัทมีกำรจำหน่ำยตรง (Direct sales) และผ่ำนผูแ้ ทนขำย (Agent) โดยมีเป้ำหมำยในกำรขยำยตลำดไปยังภูมิภำคและ
ต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึน้ โดยปี ท่ผี ่ำนมำบริษัทเน้นให้คำปรึกษำกลุ่มลูกค้ำ Brand Owner ซึ่งมีอำนำจในกำรเลือกใช้ชนิดฟิ ลม์
ของบริษั ท ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของบรรจุภัณ ฑ์ โดยผ่ ำน Converter ซึ่ง กลุ่ม ลูก ค้ำเป้ ำ หมำยของฟิ ล์ม มี ทั้ง กลุ่ม ลูก ค้ำ โรงงำน
อุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ เช่น กลุ่มอุตสำหกรรมอำหำร กลุ่มอำหำรทะเลแช่แข็ง และกลุ่มอำหำรสัตว์ เป็ นต้น
- สัดส่วนกำรจำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2563 บริษัทมีกำรจำหน่ำยฟิ ลม์ ในประเทศทัง้ หมด ร้อยละ 98 ของ
ยอดจำหน่ำยทัง้ หมด
(ข) สภำพกำรแข่งขัน
- สภำพกำรแข่งขันในปี ท่ีผ่ำนมำ
ปี 2563 สภำวกำรณ์แข่งขันของอุตสำหกรรมฟิ ล์มยังคงมีกำรแข่งขันที่สงู และรุนแรงมำกทัง้ เรื่องรำคำ คุณภำพผลิตภัณฑ์
และกำรบริก ำร โดยเฉพำะกำรนำเข้ำ ฟิ ล์ม จำกต่ำงประเทศเพื่อ จำหน่ำ ยในประเทศไทย และในขณะเดีย วกัน ผูผ้ ลิต ใน
ประเทศหลำยรำยก็ได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อขยำยกำลังกำรผลิตของตนเอง ในขณะที่ทำงบริษัทได้เน้นเรื่องกำรเพิ่มผลผลิต โดย
มีกำรซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อให้สำมำรถผลิตได้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ กว่ำเดิม เพื่อตอบสนองต่อลูกค้ำในด้ำนคุณภำพและ
ควำมรวดเร็วในกำรผลิตและจัดส่ง โดยบริษัทได้เพิ่มยอดขำยในกลุ่มสินค้ำฟิ ล์มพิเศษ ซึ่งต่อยอดมำจำกปี ที่ผ่ำนมำ ทำให้
บริษัทสำมำรถตอบสนองลูกค้ำได้ดีขึน้ ทัง้ ในด้ำนคุณภำพและบริกำรและในขณะเดียวกันสินค้ำฟิ ล์มพิเศษที่ทำงบริษัทมีฐำน
ลูกค้ำเดิมอยู่แล้วก็ได้มีกำรเพิ่มยอดขำยมำกขึน้ และได้มีกำรสนับสนุนและผลักดันให้กลุ่มลูกค้ำใหม่ๆ มีกำรรับรูแ้ ละเกิดกำร
เลือกใช้ฟิล์มชนิดพิเศษของบริษัทมำกขึน้
- แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต
ปั จจุบนั จำนวนคู่แข่ง มีมำกพอประมำณและมีแนวโน้มมำกขึน้ ในอนำคต อันเนื่องมำจำกมีกำรนำเข้ำฟิ ลม์ จำกต่ำงประเทศ
มำจำหน่ำยในประเทศไทย และผูผ้ ลิตในประเทศมีกำรเพิ่มเครื่องจักรมำกขึน้ ดังนัน้ เป็ นที่คำดกำรณ์ได้ว่ำกำรแข่งขันจะมีควำม
รุนแรงขึน้ ในทุกๆด้ำน ทัง้ คุณภำพ รำคำ กำรส่งมอบ รวมทัง้ กำรนำเสนอฟิ ล์มพิเศษต่ำงๆ จำกทัง้ ผูผ้ ลิตภำยในประเทศด้วยกัน
และผูน้ ำเข้ำฟิ ลม์ จำกต่ำงประเทศมำจำหน่ำย
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(1.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(ก) ลักษณะกำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์
- กำรผลิต (จำนวนโรงงำน/กำลังกำรผลิตรวม)
ปั จจุบนั บริษัท มีโรงงำนผลิตฟิ ลม์ พลำสติก จำนวน 3 แห่ง ดังนี ้
1. เลขที่ 119 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร โดย
ผลิตสินค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิลม์ พลำสติก โทร. 0-2326-0929-30
2. เลขที่ 91/3 หมู่ 5 ตำบลบำงสมัคร อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยผลิตฟิ ลม์ แมททัลไลซ์
โทร. 038-571-676-9
3. เลขที่ 91/9 หมู่ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงสมัค ร อ ำเภอบำงปะกง จัง หวัด ฉะเชิ งเทรำ โดยผลิ ต สิ น ค้ำ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ฟิลม์ พลำสติก โทร. 038-571-676-9
กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
รายการ
กาลังการผลิต
ผลิตฟิ ลม์ (ตัน)
Metallized Film
ปริมาณการผลิต
ผลิตฟิ ลม์ (ตัน)
Metallized Film
การใช้กาลังการผลิต (%)
ผลิตฟิ ลม์
อัตรำเพิ่ม(ลด)ของปริมำณกำรผลิต
Metallized Film
อัตรำเพิ่ม(ลด)ของปริมำณกำรผลิต

2563

2562

2561

9,600
2,160

9,600
2,160

8,400
2,160

8,158
725

7,307
1,068

6,267
1,418

84.98
11.65
33.56
(32.12)

76.12
16.60
49.43
(24.72)

74.61
12.47
65.65
(11.04)

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตฟิ ลม์ ของบริษัทนัน้ มีดงั นี ้
- จำนวนผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดิบ

เม็ดพลำสติก

2563
17 รำย

2562
18 รำย

2561
18 รำย

2562
89 : 11

2561
89 : 11

- สัดส่วนกำรซือ้ วัตถุดิบในประเทศและต่ำงประเทศ

เม็ดพลำสติก

2563
80 : 20
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จำกตำรำงข้ำงต้น ในส่วนของวัตถุดิบประเภทเม็ดพลำสติกทำงบริษัทสำมำรถหำแหล่งวัตถุดิบจำกภำยในประเทศได้
สูงถึงร้อ ยละ 80 ซึ่งนับ ว่ำเป็ น ผลดี ในแง่ก ำรควบคุม ต้นทุน ผลิต และควำมเสี่ ยงของบริษั ท จำกควำมผัน ผวนของเงินตรำ
ต่ำงประเทศได้ ส่วนแหล่งวัตถุดิบในประเทศ บริษัทก็มิได้พึ่งพิงกำรซื อ้ วัตถุดิ บจำกผู้จำหน่ำยแต่เพี ยงรำยเดียวและมิได้มี
สัญญำหรือข้อผูกมัดกำรซือ้ วัตถุดิบในอนำคต ด้วยเหตุนจี ้ ึงทำให้บริษัทสำมำรถต่อรองกำรซือ้ ขำยกับผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดิบรำยอื่น
ๆได้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำวัตถุดิบของผูจ้ ำหน่ำยแห่งใดแห่งหนึ่ง หำกมองอย่ำงผิวเผิน จะเห็นว่ำลักษณะกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท กำรติดต่อซือ้ ขำยยังคงเป็ นไปแบบเดิม ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก ทัง้ จำนวนผูข้ ำยและสัดส่วนกำรซือ้ -ขำย
ระหว่ำงในประเทศกับต่ำงประเทศก็ไม่แตกต่ำงไปจำกปี ก่อนๆ แต่ขอ้ เท็จจริงคือปั จจุบันธุรกิจของบริษัทเผชิญกับปั ญหำด้ำน
กำรแข่งขันในระดับสูง แต่ดว้ ยควำมชำนำญและควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจ เป็ นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทสำมำรถรักษำ
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไว้ได้
บริษัทได้มีกำรพัฒนำระบบกำรจัดซือ้ ทัง้ ในส่วนฐำนข้อมูล ซึ่งเชื่อมต่อระหว่ำงฝ่ ำยผลิต ฝ่ ำยคลังวัตถุดิบกับฝ่ ำยจัดซือ้
กำรจัดระบบกำรจัดซือ้ ให้มีกระบวนกำรจัดฐำนข้อมูลเพื่อช่วยตัดสินใจและแยกแยะจัดกลุ่มงำนให้ชดั เจนมำกขึน้ ในช่วงเวลำที่
ผ่ำนมำบริษัทยังคงซือ้ วัตถุดิบส่วนใหญ่จำกผูจ้ ำหน่ำยรำยเดิม ซึ่งได้สนับสนุนบริษัทมำด้วยดี ควำมสัมพันธ์กับผูจ้ ำหน่ำยเป็ น
ควำมสัมพันธ์ในทำงธุรกิจโดยปกติ ที่ตงั้ อยู่บนพืน้ ฐำนควำมยุติธรรม ควำมซื่อสัตย์ และผลประโยชน์รว่ มกัน และมีสำยสัมพันธ์
ทำงธุรกิจระหว่ำงกันมำยำวนำน
- วัสดุท่นี ำมำใช้ทดแทนวัตถุดิบ
ปั จ จุบัน ทำงบริษั ท ได้ผลั ก ดัน ฝ่ ำยวิจัย พัฒ นำให้มี ก ำรทดลองหำวัต ถุดิ บ ใหม่ ๆ ที่ ม ำใช้ท ดแทนวัต ถุดิ บ เดิ ม อย่ ำ ง
สม่ำเสมอ เพื่อสำมำรถพัฒนำให้ผลิตภัณฑ์ดีขึน้ ตำมเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตลำดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือกำรกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้
- กำรดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
กระบวนกำรผลิตฟิ ล์มของบริษัทเป็ นกระบวนกำรผลิตแบบใช้ควำมร้อนเป็ นตัวหลอมละลำยแล้วรีดเป็ นแผ่นพลำสติก
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษทำลำยสิ่งแวดล้อม ใช้วตั ถุดิบเม็ดพลำสติกในกลุ่ม PE (Polyethylene) ซึ่งไม่มีควำมเป็ นพิษเมื่อหลอม
ละลำย อีกทัง้ ในกระบวนกำรผลิต ยังมีเศษฟิ ล์มบำงส่วนที่สำมำรถหมุนเวียนกลับเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต (Recycle) ส่วนเศษ
พลำสติกที่เป็ นของเสียเหลือจำกกำรผลิตก็สำมำรถขำย เพื่อนำไปหลอมเป็ นเม็ดใหม่ สำหรับนำไปใช้ผลิตกับสินค้ำอีกประเภท
เช่น ทำถุงขยะ ฉีดถังพลำสติก
- ผลของกำรปฏิบตั ิจริงในช่วง 3 ปี ท่ผี ่ำนมำเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือไม่
สำหรับสิ่งปฏิกลู และวัสดุไม่ใช้แล้วที่เป็ นอันตรำยและไม่เป็ นอันตรำยตำมที่กำหนดไว้ในประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม
ที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 บริษัทได้ทำสัญญำว่ำจ้ำงให้บริษัทผูใ้ ห้บริกำรบำบัดและกำจัดของเสีย
จำกอุตสำหกรรมเป็ นผูด้ ำเนินกำร
- ข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแนวทำงกำรแก้ไขข้อพิพำทดังกล่ำว
ในปี 2563 บริษัทไม่มีขอ้ พิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(1.4) งานทีย่ ังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี -
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(2) กลุ่มบริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือ ฟิ ล์มพลาสติก แบบม้วน
(2.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทบริกำรงำนพิมพ์บนฉลำกกำว หรือ ฟิ ล์มพลำสติก แบบม้วน เป็ นสินค้ำที่นำไปติดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้ำ ซึ่ง
บริษัทผลิตและจำหน่ำยโดยตรงให้กบั ลูกค้ำที่เป็ นผูผ้ ลิตสินค้ำอุปโภคบริโภครำยใหญ่ในประเทศหลำยรำยแบ่งเป็ น 2 ประเภท
กำรพิมพ์ ดังนี ้
▪ กำรพิมพ์ฉลำกกำว แบบม้วน พิมพ์ได้ทั้งบนกระดำษและพลำสติก สำหรับใช้เป็ นฉลำกของผลิตภัณฑ์ เพื่อติดบนบรรจุ
ภัณฑ์ดว้ ยเครื่องอัตโนมัติ ระบบกำรพิมพ์แบบผสมผสำนคือ ระบบ Roto – Letterpress, Flexography, Offset และ Silk
Screen ซึ่งทำให้คณ
ุ ภำพงำนพิมพ์มีควำมโดดเด่น และสวยงำม
▪ กำรพิมพ์บน Plastic Film ทั่วไป ซึ่งนำไปใช้ทำเป็ นซองอ่อน (Flexible Packaging) สำหรับบรรจุผลิตภัณ ฑ์อำหำร หรือ
ผงซักฟอก เป็ นต้น พิมพ์โดยใช้ระบบกรำเวียร์ (Gravure)
ด้านทีมงานขายและบริการ บริษัทฯ มีบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และควำมชำนำญ รวมถึงกระบวนกำรพัฒนำงำนที่
มุ่งเน้นกำรป้องกันปั ญหำ โดยกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่สำคัญของบริษัทคือกำรให้ขอ้ มูลด้ำนเทคนิคในกำรผลิต กำรป้องกัน
ปั ญหำในทุกกระบวนกำร เพื่อให้ลกู ค้ำสำมำรถนำสินค้ำไปใช้งำนให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยมุ่งเน้นควำมคุม้ ค่ำ และควำมพึง
พอใจสูงสุดของลูกค้ำเป็ นสำคัญ บริษัทฯให้กำรบริกำรตัง้ แต่ขนั้ ตอนระหว่ำงกำรออกแบบ บุคลำกรทุกท่ำนพร้อมให้คำแนะนำ
และร่วมพัฒนำสินค้ำของลูกค้ำให้มีควำมโดดเด่นสูงสุด ด้วยเทคนิคกำรพิมพ์ท่ีทนั สมัยและเหมำะสมในกำรนำไปใช้งำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
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สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ
1) บัตรส่งเสริมกำรลงทุน
ปั จจุบนั บริษัทยังคงมีบตั รส่งเสริมกำรลงทุนที่ได้รบั สิทธิประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำร
ลงทุน สำหรับงำนพิมพ์บนฉลำกกำว หรือพิมพ์บนฟิ ลม์ พลำสติก แบบม้วน จำนวน 3 ฉบับ มีสทิ ธิประโยชน์ดงั นี ้
บัตรส่งเสริมเลขที่
1857(2)/2556
Printed Adhesive
Label

บัตรส่งเสริมเลขที่
2405(2)/2556
Printed Adhesive
Label

บัตรส่งเสริมเลขที่
62-0778-1-04-1-0
Printed Adhesive
Label

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ม . 28 ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น อ ำก รขำเข้ ำ ส ำห รั บ
เครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรอนุมตั ิ

✓

✓

✓

ม. 29 ลดหย่อนอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร

-

-

-

ม. 31 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุ คล
ม. 34 ยกเว้น ไม่ ต ้องน ำเงิน ปั น ผลจำกกิ จกำรที่
ได้รบั ส่งเสริมไปรวมคำนวณภำษีเงินได้
ม. 36(1) ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบ และ
วัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อ
ผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั
นำเข้ำครัง้ แรก
ม. 36(2) ให้ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับของที่ได้รบั
กำรส่งเสริมนำเข้ำ และส่งกลับออกไปใน 1 ปี
ม. 37 ได้รับ อนุ ญ ำตให้น ำหรือ ส่ งเงิน ออกนอก
รำชอำณำจักร เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

สิทธิประโยชน์
ม. 25 นำเข้ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็ นช่ำงฝี มือได้ตำม
จำนวนและระยะเวลำตำมสมควร
ม. 26 ให้ค นต่ ำ งด้ำ วท ำงำนเฉพำะต ำแหน่ งได้
ตำมจำนวนและระยะเวลำที่ ค ณะกรรมกำรให้
ควำมเห็นชอบ

2) สิทธิอนื่

-ไม่มี-

3) ข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจ -ไม่มี-
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(2.2) การตลาดและภาวะแข่งขัน
(ก) กำรทำกำรตลำดของผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สำคัญ
- จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ หรือ COVID - 19 ส่งผลให้กลุ่มตลำดลูกค้ำของบริษัทฯบำงกลุ่มมีกำร
เติบโตสูงขึน้ อย่ำงมำกในช่วงต้นปี โดยเฉพำะกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ โรคและผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด แต่บำงกลุ่มลูกค้ำที่
ได้รบั ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์เกิดกำรชะลอตัวของธุรกิจลง รวมถึงแผนกำรเข้ำกลุ่มตลำดใหม่ๆ มีขอ้ จำกัดมำกยิ่งขึน้ จำก
กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรระบำดของโรค ทำให้บริษัทฯมีนโยบำยกำรขยำยฐำนตลำดไปยังกลุ่มอำหำร และเครื่องดื่มมำก
ยิ่งขึน้ เพื่อกระจำยควำมเสี่ยง โดยทำงบริษัทฯ ได้รบั กำรรับรองระบบมำตรฐำน FSSC 22000 ด้ำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัย
ด้ำนอำหำรในปี 2563 ซึ่งช่วยรองรับกับแผนกำรขยำยตลำดไปยังกลุ่มอำหำรและเครื่องดื่มได้มำกยิ่งขึน้ บริษัทฯ มีกำรลงทุนใน
อุปกรณ์และเครื่องจักรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใหม่ๆของลูกค้ำ และมีกำรพัฒนำสินค้ำรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงกำรร่วม
ผลักดันกำรใช้วตั ถุดิบที่สำมำรถช่วยในกำรนำบรรจุภัณฑ์ผ่ำนกระบวนกำรที่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ เพื่อตอบสนองต่อ
นโยบำยกำรรักษำสิ่งแวดล้อมทัง้ ของบริษัทและลูกค้ำ
- ลักษณะลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และช่องทำงกำรจำหน่ำยยังคงเน้นกำรติดต่อโดยตรงกับบริษัทลูกค้ำ ซึ่งทำง
บริษัทฯพยำยำมขยำยตลำดไปยังกลุ่มลูกค้ำขนำดกลำง และขนำดใหญ่ ในกลุ่มอุตสำหกรรมที่หลำกหลำย เช่น กลุ่มสินค้ำ
อุปโภคและบริโภค สินค้ำในครัวเรือน ยำ อำหำรและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เคมีต่ำงๆ โดยพยำยำมตอบสนองควำมต้องกำร
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์มำกยิ่งขึน้ จำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรบริโภคที่รวดเร็ว โดยเน้นกำรใช้เครื่องพิมพ์
ดิจิตอลเข้ำมำช่วยในกำรพัฒนำสินค้ำ เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและประหยัดต้นทุน
- สัดส่วนกำรจำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2563 บริษัทมียอดจำหน่ำยฉลำกกำว ในประเทศเป็ น ส่วนใหญ่
ซึ่งเป็ นสัดส่วนร้อยละ 98 ของยอดจำหน่ำยทัง้ หมด ส่วนที่เหลื ออีกร้อยละ 2 ของยอดจำหน่ำยทัง้ หมดเป็ นกำรจำหน่ำยไปยัง
ต่ำงประเทศ
(ข) สภำพกำรแข่งขัน
- สภำพกำรแข่งขันในปี ท่ผี ่ำนมำ
ในปี 2563 ภำพรวมยอดขำยของงำนพิมพ์ฉลำกกำวสูงขึน้ จำกปี 2562 ประมำณร้อยละ 6.5 จำกกำรเติบโตของยอด
สั่งซือ้ จำกลูกค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ โรค จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ อย่ำงไรก็ตำม
กลุ่มลูกค้ำในตลำดส่วนใหญ่มีแนวโน้มของยอดขำยลดลงจำกปี 2562 ซึ่งยิ่งทำให้กำรแข่งขันในตลำดงำนพิมพ์ฉลำกกำวมี
ควำมรุนแรงมำกยิ่งขึน้ และบำงลูกค้ำมีกำรเปลี่ยนกำรใช้งำนฉลำกกำว เป็ นฉลำกหด เนื่องจำกให้ควำมสวยงำมได้เด่นชัดกว่ำ
ในบำงรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
นโยบำยกำรแข่งขันของบริษัทในปี 2563 บริษัทฯพยำยำมมุ่งเน้นกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิต และพัฒนำประสิทธิภำพ
รวมถึงกำรเพิ่มมูลค่ำให้แก่ลกู ค้ำ และพัฒนำระบบคุณภำพเพื่อรักษำกลุ่มลูกค้ำเดิม และขยำยฐำนลูกค้ำไปยังอุตสำหกรรม
ใหม่ๆมำกยิ่งขัน้ โดยพยำยำมตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ มีกำรพัฒนำด้ำน
ระบบคุณภำพ และเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรผลิตโดยกำรลงทุนในเครื่องจักรและเครื่องมือที่เน้นใน
กำรเพิ่มมูลค่ำให้กบั สินค้ำ
- แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต
สภำพกำรแข่งขันในอนำคตน่ำจะมีควำมรุนแรงเพิ่มสูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรแข่งขันของคู่แข่งที่มีอยู่เดิมในตลำด
และคู่แข่งรำยใหม่ เมื่อเทียบกับสถำนภำพในกำรแข่งขัน สำหรับตลำดเป้ำหมำยของกลุ่มบริกำรงำนพิมพ์ฉลำกกำว เป็ นตลำด
ทัง้ กลุ่มบนและกลุ่มกลำง โดยคู่แข่งเจ้ำใหญ่ ท่ีมีควำมเท่ำเทียมกันทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรพิมพ์ มีประมำณ 8
รำย และเป็ นคู่แข่งขันระดับกลำงภำยในประเทศอีกจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 30 รำย
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(2.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(ก). ลักษณะกำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์
- กำรผลิต (จำนวนโรงงำน/กำลังกำรผลิตรวม)
ปั จจุบนั บริษัท มีโรงงำนพิมพ์ฉลำกกำว หรือ ฟิ ลม์ พลำสติก แบบม้วน จำนวน 2 แห่ง ดังนี ้
1. เลขที่ 2234/3 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร โดยทำกำรผลิตงำนพิมพ์ฉลำกกำว โทร.
0-2678-1051-5 , 0-2285-4940
2. เลขที่ 91/5 หมู่ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงสมัคร อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยทำกำรผลิตงำนพิมพ์
ฉลำกกำว โทร. 038-571-676-9, 086-341-5812

กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
รายการ
กาลังการผลิต กำรพิมพ์ (พัน ตร.ม.)
ปริมาณการผลิต กำรพิมพ์ (พัน ตร.ม.)
การใช้กาลังการผลิต (%)
กำรพิมพ์
อัตรำเพิ่ม(ลด)ของปริมำณกำรผลิต

2563
16,165
8,007

2562
16,165
7,328

2561
16,165
7,775

47.42
9.26

45.34
-5.75

48.10
-7.21

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำ คือ ฉลำกกำวและหมึกพิมพ์
- จำนวนผูจ้ ดั จำหน่ำยวัตถุดิบ
ฉลำกกำว และหมึกพิมพ์
-

2563
25 รำย

2562
26 รำย

2561
24 รำย

2562
97 : 03

2561
99 : 01

สัดส่วนกำรซือ้ วัตถุดิบในประเทศและต่ำงประเทศ

ฉลำกกำว และหมึกพิมพ์

2563
98 : 02

จำกตำรำงข้ำงต้น ในส่วนของวัตถุดิบประเภทฉลำกกำวและหมึกพิมพ์ ทำงบริษัทจัดหำแหล่งวัตถุดิบภำยในประเทศใน
ปี 2563 ร้อยละ 98 โดยมีกำรหำบริษัทจัดหำแหล่งวัตถุดิบเพิ่มจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึน้ เพื่อประโยชน์ในกำรลดต้นทุน ส่วน
แหล่งวัตถุดิบในประเทศ บริษัทก็มีกำรจัดซือ้ วัตถุดิบจำกผูจ้ ำหน่ำยหลำยรำย โดยวัตถุดิบหลักจะมุ่งเน้นกำรจัดซือ้ จำกเจ้ำหลัก
เพื่อประโยชน์ ในกำรรักษำรำคำที่ดีท่ีสดุ

34 | P a g e รายงานประจาปี 2563 บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือกำรกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้
- กำรดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรลดของเสียจำกระบวนกำรผลิต และมีกำรนำวัตถุดิบกลับมำใช้ในกระบวนกำรให้มำกที่สดุ
เพื่อลดกำรกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ลง โดยกำรกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ จะทำสัญญำว่ำจ้ำงบริษัทผูใ้ ห้บริกำรกำจัดของเสียจำก
อุตสำหกรรม เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำกำรกำจัดเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ
- ผลของกำรปฏิบตั ิจริงในช่วง 3 ปี ท่ผี ่ำนมำเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือไม่
ส ำหรับ สิ่ ง ปฏิ กู ล และวั ส ดุ ไม่ ใ ช้แ ล้ว ที่ เป็ น อั น ตรำยและไม่ เป็ น อัน ตรำย ตำมที่ ก ำหนดไว้ใ นประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรมที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 บริษัทได้ทำสัญญำว่ำจ้ำงให้บริษัทผูใ้ ห้บริกำรบำบัดและ
กำจัดของเสียจำกอุตสำหกรรมเป็ นผูด้ ำเนินกำร
- ข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแนวทำงกำรแก้ไขข้อพิพำทดังกล่ำว

ในปี 2563 บริษัทไม่มีขอ้ พิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อม
(2.4) งานทีย่ ังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี (3) กลุ่มหลอดลามิเนต
(3.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตจำกกำรนำแผ่นฟิ ล์ม LLDPE และนำอลูมิเนียมฟอยล์มำเข้ำกระบวนกำรเคลือบเพื่อติดกัน เพื่อให้เป็ นวัตถุดิบกึ่ง
สำเร็จรูปที่เรียกว่ำ WEB (ส่วนของตัวหลอด) และนำมำผ่ำตำมขนำดลูกค้ำกำหนด เพื่อนำมำเข้ำสู่กระบวนกำรพิมพ์ขึน้ ลำย
ตำมรูปแบบที่ลกู ค้ำกำหนดมำ เมื่อได้ Web ที่ขึน้ รูปลำยพิมพ์แล้ว จะนำมำเข้ำกระบวนกำรขึน้ รูปโดยเครื่องผลิตหลอด และ
ประกอบเข้ำกับบ่ำ (shoulder ) และฝำ (Cap) รูปแบบแตกต่ำงกันไป ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ก็จะได้เป็ นหลอดสำเร็จรูป
ขนำดต่ำงๆ ตำมที่ลกู ค้ำต้องกำร จำกนัน้ จะนำส่งให้ลกู ค้ำเข้ำเพื่อเครื่องบรรจุยำสีฟันต่อไป
เนื่องจำกกำรลงทุนในอุตสำหกรรมนีใ้ ช้เงินลงทุนค่อนข้ำงสูง เพรำะมีกระบวนกำรผลิตที่มีหลำยขัน้ ตอน และต้องใช้
เครื่องจักรในแต่ละกระบวน ที่เป็ นเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตหลอดยำสีฟันโดยเฉพำะ ไม่สำมำรถดัดแปลงใช้ในอุตสำหกรรม
ชนิดอื่นจึงทำให้สินค้ำชนิดนีม้ ีค่แู ข่งขันไม่มำกรำย
สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ
1) บัตรส่งเสริมกำรลงทุน
-ไม่มี2) สิทธิอื่น
-ไม่มี3) ข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจ -ไม่มี-
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(3.2) การตลาดและภาวะแข่งขัน
(ก) กำรทำกำรตลำดของผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สำคัญ
- ลัก ษณะลูกค้ำ กลุ่มลูก ค้ำเป้ำหมำยและช่องทำงกำรจำหน่ ำย ภำยหลัง จำกที่ บ ริษั ท ได้มี กำรร่วมทุนในประเทศ
เวียดนำม ตำมนโยบำยของลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็ นบริษัทข้ำมชำติท่ีได้ยำ้ ยฐำนกำรผลิตไปที่ประเทศเวียดนำม เพื่อ
ผลิตและจำหน่ำยทั่วทัง้ ภูมิภำคเอเชีย ซึ่งกำรร่วมทุนนัน้ บริษัทฯ ได้โอนเครื่องจักรส่วนหนึ่งเป็ นกำรลงทุน มีผลให้กำลังกำรผลิต
ที่เหลืออยู่ปัจจุบนั สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในประเทศเหลือเพียงรำยเดียว มีผลให้สดั ส่วนโครงสร้ำงรำยได้
และโครงสร้ำงอัตรำกำลังคนของบริษทั เปลีย่ นแปลงไป
ด้ำนควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นควำมสัมพันธ์กนั ในทำงธุรกิจที่อยู่บนพืน้ ฐำนที่ทำกำรค้ำด้วย
ควำมยุติธรรมและรักษำผลประโยชน์รว่ มกันตลอดไปจนถึงควำมมีคณ
ุ ภำพของสินค้ำ ที่ลกู ค้ำให้ควำมเชื่อมั่นตลอดมำจึงทำให้
มีสำยสัมพันธ์ทำงธุรกิจร่วมกันมำยำวนำน
- สัดส่วนกำรจำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2563 บริษัทมีย อดจำหน่ำยหลอดลำมิ เนตภำยในประเทศ
ทัง้ หมด 100 % ของยอดจำหน่ำยทัง้ หมด
(ข) สภำพกำรแข่งขัน
- สภำพกำรแข่งขันในปี ท่ผี ่ำนมำ
ในปี 2563 สภำวกำรณ์แข่งขันของกลุ่มผลิตหลอดลำมิเนต เพื่อใช้บรรจุยำสีฟัน เนื่องจำกเป็ นกำรผลิตที่ใช้เทคโนโลยี
และควำมชำนำญเฉพำะ มีกำรลงทุนในเครื่องจักรค่อนข้ำงสูง และไม่สำมำรถดัดแปลงไปใช้ในอุตสำหกรรมชนิดอื่นได้ จึงทำ
ให้สิน ค้ำชนิ ด นี ้มี คู่แ ข่ ง ขัน ไม่ ม ำกรำย พบว่ ำบริษั ท มี คู่แ ข่ งขัน หลัก ภำยในประเทศมี เพี ย งรำยเดี ย วแต่ จ ะมี คู่ แข่ งขัน จำก
ต่ำงประเทศ ในภูมิภำคอำเซียนเข้ำมำซึ่งต่ำงก็มเี ทคโนโลยีต่ำงๆ ที่มำนำเสนอให้กบั ลูกค้ำ เพื่อให้มีควำมน่ำสนใจ และสำมำรถ
เพิม่ มูลค่ำให้กบั สินค้ำเพื่อให้สินค้ำมีควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งเพื่อเพิม่ ยอดขำย
ดังนัน้ บริษัทฯ ต้องตระหนักเรื่องของกำรมีเทคโนโลยี ที่ทนั สมัย มีคุณภำพที่ดี และรำคำที่สำมำรถแข่งขันในตลำดได้
เพื่อจะต้องรักษำฐำนกำรขำยไว้ให้ได้
- แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต
เนื่องจำกในปั จจุบนั นีม้ ีเรื่องเกี่ยวกับกำรรณรงณ์รกั ษ์โลก และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ดังนั้นจึงทำให้บริษัทฯเองต้อง
คิดค้นบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ยวัตถุดิบต่ำงๆ ที่จะนำมำใช้ผลิต ให้สอดคล้องไปกับโลกในปั จจุบนั ที่ลกู ค้ำทุกรำยให้ควำมสนใจ จึงไม่ใช่
แต่เพียงแข่งขันในเรื่องของรำคำ คุณภำพ กำรบริกำรเท่ำนั้น ยังต้องเพิ่มเรื่องกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อจะสำมำรถสูก้ ับคู่
แข่งขันให้ได้เช่นเดียวกัน
(3.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(ก).ลักษณะกำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์
- กำรผลิต (จำนวนโรงงำน/กำลังกำรผลิตรวม)
ปั จจุบนั บริษัท มีโรงงำนผลิตหลอดลำมิเนต จำนวน 1 แห่ง คือ
เลขที่ 85/2 หมู่1 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ ตำบลหอมศีล อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
โดยผลิตผลิตภัณฑ์หลอดลำมิเนต โทร. 038-570-860 – 2, 038-842-762 – 5
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กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
รายการ
กาลังการผลิต หลอดลำมิเนต (ล้ำนหลอด)
ปริมาณการผลิต หลอดลำมิเนต (ล้ำนหลอด)
การใช้กาลังการผลิต (%)
หลอดลำมิเนต
อัตรำเพิ่ม(ลด)ของปริมำณกำรผลิต

2563
125.20
56.02

2562
125.20
72.76

2561
125.20
72.79

44.74
(23.01)

58.12
(0.04)

58.14
(6.27)

วัตถุดิบในกำรผลิตหลอด ทำงบริษัทสำมำรถหำแหล่งวัตถุดิบจำกภำยในประเทศทั้งหมด ซึ่งนับว่ำเป็ นผลดีในแง่กำร
ควบคุมต้นทุนผลิตและควำมเสี่ยงของบริษัท จำกควำมผันผวนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้ จะเห็นว่ำลักษณะกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก ทัง้ จำนวนผูจ้ ำหน่ำย และสัดส่วนกำรซือ้ -ขำยระหว่ำงภำยในประเทศกับ
ต่ำงประเทศก็ไม่แตกต่ำ งไปจำกปี ก่อนๆ ซึ่งกำรติดต่อซือ้ ขำยยังคงเป็ นไปแบบเดิ ม ซึ่งแนวโน้มในอนำคต บริษั ทยังคงซือ้
วัตถุดิบจำกผูจ้ ำหน่ำยรำยเดิม ซึ่งก็ได้รบั กำรตอบรับเป็ นอย่ำงดีเช่นกัน ควำมสัมพันธ์กับผูจ้ ำหน่ำยเป็ นควำมสัมพันธ์ในทำง
ธุรกิจโดยปกติ ที่ตงั้ อยู่บนพืน้ ฐำนควำมยุติธรรม ควำมซื่อสัตย์ และผลประโยชน์รว่ มกัน และมีสำยสัมพันธ์ทำงธุรกิจระหว่ำง
กันมำยำวนำน
- วัสดุท่นี ำมำใช้ทดแทนวัตถุดิบ
บริษัทได้ศึกษำควำมเป็ นไปได้ท่ีจะหำวัสดุท่นี ำมำใช้ทดแทนวัตถุดิบที่ตอ้ งนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งได้พฒ
ั นำทำง
เทคโนโลยีของบริษัท ทำให้บริษัทสำมำรถผลิตหลอดที่ใช้ Aluminium Foil ที่บำงลง ซึ่งสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ โดยไม่
ส่งผลกระทบในด้ำนคุณภำพของสินค้ำ ทำให้ลกู ค้ำและบริษัทฯต่ำงมีตน้ ทุนกำรผลิตที่ลดลงร่วมกัน
(ข) ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือกำรกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้
- กำรดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทำงบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมำ โดยในอนำคตธุรกิจของลูกค้ำมีแนวโน้ม
ที่จะหันมำสนใจในกำรรักษ์โลกมำขึน้ ดังนัน้ วัตถุดิบที่ใช้ในปั จจุบนั อำจจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนไป เช่น สำมำรถนำกลับมำใช้
ใหม่ได้ เพื่ อเป็ นกำรลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำงบริษั ทได้มีค วำมพร้อมโดยได้มีกำรศึกษำกำรใช้วัสดุทดแทนเพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในอนำคตและดำเนินกำรค้ำไปกับลูกค้ำในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งก็จะส่งผลดีในกำรเป็ นคู่คำ้ ที่
ดีและจะสำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำไว้ได้ส่งผลให้บริษัทฯและคู่คำ้ เติบโตไปด้วยกันอย่ำงมั่นคง
- ผลของกำรปฏิบตั ิจริงในช่วง 3 ปี ท่ผี ่ำนมำเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือไม่
สำหรับ สิ่ ง ปฏิ กู ล และวัส ดุ ไม่ ใ ช้แ ล้ว ที่ เป็ น อัน ตรำยและไม่ เป็ น อั น ตรำย ตำมที่ ก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรมที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 บริษัทได้ทำสัญญำว่ำจ้ำงให้บริษัทผูใ้ ห้บริกำรบำบัด และ
กำจัดของเสียจำกอุตสำหกรรมเป็ นผูด้ ำเนินกำร
- ข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแนวทำงกำรแก้ไขข้อพิพำทดังกล่ำว
ในปี 2563 บริษัทฯไม่มีขอ้ พิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(3.4) งานทีย่ ังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี -
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ปั จจัยความเสี่ยง
บริษัทมีควำมเสี่ยงอันเกิดทัง้ จำกปั จจัยของอุตสำหกรรมและปั จจัยควำมเสี่ยงเฉพำะบริษัทดังนี ้
(1) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ควำมผันผวนของวัตถุดิบหลัก ของเรำซึ่ง คือเม็ดพลำสติก นัน้ มีผลอย่ำงมำกในกำรที่จะทำให้เรำได้กำไรหรือขำดทุน ซึ่งในปี
ที่ผ่ำนมำถือว่ำ ช่วง 3 ไตรมำสแรก รำคำไม่ค่อยมีควำมผันผวนมำก โดยมีกำรขยับลดลง และค่อนข้ำงคงที่ในที่สดุ เนื่องจำกปี ท่ี
ผ่ำนมำมีปัญหำเรื่องของกำรระบำดไวรัสโคโรน่ำ เลยทำให้ควำมต้องกำรในกำรใช้นำ้ มันลดลงเนื่องจำกไม่มีกำรเดินทำง ไม่มีกำร
ผลิตในบำงอุตสำหกรรม ดังนัน้ รำคำนำ้ มันก็จะไม่มีกำรขยับขึน้ ก็ส่งผลให้รำคำเม็ดพลำสติกค่อนข้ำงนิ่งและถูกซึ่งเป็ นโอกำสที่ทำ
ให้บริษัทเรำได้มีโอกำสตักตวงเม็ดรำคำที่ถูกมำไว้ใช้ในกำรผลิตเพรำะยอดกำรผลิตของเรำไม่ได้ลดลงมีแต่เพิ่มขึน้ จึงทำให้ปีท่ี
ผ่ำนมำเรำไม่โดนกระทบเรือ่ งควำมผันผวนของเม็ดพลำสติกเลย แต่พอมำถึงปลำยไตรมำสที่ 4 เดือนพ.ย.- ธ.ค. สถำนกำรณ์เริ่ม
คลี่คลำย มีควำมต้องกำรใช้พลำสติกมำกขึน้ และมีกำรขนส่งข้ำมประเทศ มำกขึน้ ทำให้มีกำรขำดแคลน ตูค้ อนเทนเนอร์ในกำร
ขนส่ง ทำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งระหว่ำงประเทศเพิ่มขึน้ เกือบ 40% ซึ่งกำรขึน้ ดังกล่ำวส่งผลให้รำคำเม็ดพลำสติกที่ส่งั นำเข้ำมำ
มีรำคำสูงขึน้ และส่งผลให้รำคำเม็ดพลำสติกในประเทศสูงขึน้ ตำมไปด้วยเนื่องจำก มีกำรหันมำสั่งซือ้ เม็ดพลำสติกในประเทศ
ทดแทนกำรนำเข้ำมำกขึน้ จึงส่งผลให้รำคำขึน้ ตำมที่กล่ำวมำ ซึ่งกำรขึน้ ของวัตถุดิบดังกล่ำวจะส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิตฟิ ล์ม
พลำสติกในต้นปี หน้ำหรือปี 2564 ดังนัน้ ภำพรวมในปี 2563 ควำมผันผวนของรำคำเม็ดพลำสติกถือว่ำน้อยมำก
(2) การพึ่งพาผู้จาหน่ายวัตถุดบิ รายใหญ่
บริษัทฯ มีกำรสั่งซือ้ เม็ดพลำสติกจำกผูผ้ ลิตและจำหน่ำยรำยใหญ่ของประเทศอยู่มำกพอสมควร ซึ่งมีอยู่ 2-3 รำย ทำให้เรำ
สำมำรถมีวตั ุถดิบสลับใช้กันได้โดยไม่ ตอ้ งกังวลเรื่องกำรขำดวัตถุดิบเพรำะสำมำรถทดแทนกันได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯได้มี
กำรหำแหล่ง ผลิตรำยใหม่ๆ จำกต่ำงประเทศเพิ่มมำได้อีก เพื่อทำให้บริษัทได้มีควำมสำมำรถในกำรต่อรองรำคำวัตถุดิบได้มำก
ขึน้ อันเกิดจำกกำรเปรียบเทียบรำคำ ซึ่งทำให้เรำอำจจะได้เปรียบผูแ้ ข่งขันรำยอื่นได้
(3) ตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
มีค่แู ข่งไม่มำกรำย พบว่ำบริษัทมีค่แู ข่งหลักภำยในประเทศมีเพียงรำยเดียวแต่จะมีค่แู ข่งจำกต่ำงประเทศ ในภูมิภำคอำเซียน
เข้ำมำ โดยลักษณะกำรดำเนินธุรกิจและกำรติดต่อซือ้ ขำยยังคงเป็ นไปแบบเดิม ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก
(4) คุณภาพลูกหนี้
ลูกค้ำ กลุ่มฟิ ล์มที่นำผลิ ตภัณ ฑ์ของบริษัทไปใช้เป็ นวัตถุดิบ ดังนั้นลูกค้ำที่มีขนำดกลำง และขนำดเล็ก บริษัทจะเน้นกำร
บริหำรสินเชื่อของลูกค้ำในกลุ่มดังกล่ำว โดยพยำยำมหำจุดที่เหมำะสมระหว่ำงควำมสำมำรถกำรชำระหนีก้ ับปริมำณกำรขำย
ของลูกค้ำในแต่ละรำย
(5) ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
บริษัทมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ คือกลุ่มตระกูลลิ่มอติบูลย์ ถือหุน้ ในบริษัทคิดเป็ นร้อยละ 64.83 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้
แล้วทัง้ หมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563) จึงทำให้กลุ่มตระกูลลิ่มอติบลู ย์สำมำรถควบคุมมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
ได้เกือบทัง้ หมด โดยเฉพำะเรือ่ งที่ตอ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้
ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ใหญ่เสนอได้
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การกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรปรับปรุงกำรกำกับดูแลกิจกำรโดยกำรนำข้อพึงปฏิบตั ิจำกหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี 15 ข้อ
เดิมมำปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็ นตำมแนวทำงหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับปี
2549 เพื่อพัฒนำระดับกำรกำกับดูแลกิจกำรให้สำมำรถเทียบเคียงได้กบั มำตรฐำนสำกล ตำมควำมมุ่งหวังของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่จะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสียและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำยตลอดจนเพื่ อเพิ่มมูลค่ำ
และส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและได้ปฏิบตั ิหน้ำที่โดยยึดหลักควำมระมัดระวัง (Duty of Care)
และหลักควำมซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ในกำรที่จะใช้ควำมรู ้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ เพื่ อประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงควำมเท่ำเทียมของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกำหนด และกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี ้
▪ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดหลักกำรกำกับดูแ ลกิจกำรของบริษั ทเป็ นลำยลักษณ์อักษร และมีกำรปรับปรุ งนโยบำย
ดังกล่ำวให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีระบบกำรบริหำร กำรควบคุมภำยใน
และกำรดำเนินกำรให้มีคณ
ุ ภำพที่ดียิ่งขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ดังนี ้
- ระบบกำรบริหำร บริษัทมุ่งมั่นในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บริษัท โดยยึดหลักควำมระมัดระวัง และหลักควำมซื่อสัตย์สจุ ริต
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีมีควำมน่ำเชื่อถือ
- กำรควบคุมภำยใน ด้ำนระบบงำนได้จดั ให้มีกำรตรวจสอบครอบคลุมในทุกหน่วยงำนไม่เจำะจงเฉพำะเรื่อง ทัง้ นีเ้ พื่อให้
มั่นใจว่ำระบบงำนมีควำมถูกต้องตำมนโยบำยบริษัทกำหนด สร้ำงควำมปลอดภัยต่อข้อมูลอันเป็ นควำมลับทำงธุรกิจ ติดตำม
ดูแลเรือ่ งควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยกำรที่เกี่ยวโยง เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น
- ก่อนวันประชุมบริษัทได้มีหนังสื อบอกกล่ำวไปยังผูถ้ ื อหุ้น โดยกำหนดวำระต่ำงๆ เพื่อขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำ
รับทรำบ รับรอง รวมทัง้ อนุมตั ิ และได้จดั เอกสำรกำรประชุมให้เพียงพอต่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะใช้ในกำรออกเสียง รวมทัง้ ได้เผยแพร่ลงใน
Website ของบริษัทฯที่ www.topp.co.th เป็ นเวลำล่วงหน้ำมำกกว่ำ 1 เดือน
- วันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยกำหนดให้กรรมกำรทุกคนเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถำมของผูถ้ ือหุน้ โดยใน ปี 2563
บริษัท ได้มี กำรจัดประชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น ที่โรงแรมมณเฑี ย ร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรำม 3 ในวัน ที่ 10 กรกฎำคม 2563 โดยมี
กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมจำนวน 11 ท่ำนจำกทัง้ หมด 11 ท่ำน ซึ่งรวมถึงประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพื่อชีแ้ จงและตอบข้อซักถำม
ของผูถ้ ือหุน้ โดยประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม ได้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่กำหนดในหนังสือ
เชิญ ประชุม เปิ ดโอกำสให้ผู้ถื อหุ้นซักถำม และแสดงควำมคิด เห็ นอย่ ำงเต็ม ที่ และให้สิทธิ ผู้ถือหุ้น ที่ม ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ภำยหลังเริ่มกำรประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ
- ภำยหลังวัน ประชุมผู้ถือหุ้น บริษั ทได้แจ้งมติท่ีป ระชุมผ่ำนระบบข่ ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และจัด ท ำ
รำยงำนกำรประชุมที่มีกำรบันทึกผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ พร้อมทัง้ เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวใน Website ของบริษัท
- บริษั ทได้รบั ผลกำรประเมิ นคุณ ภำพกำรประชุม ผู้ถื อหุ้นสำมัญ ประจ ำปี 2563 ในระดับ 4 (อยู่ในช่ วงคะแนน 90 – 99
คะแนน)

39 | P a g e รายงานประจาปี 2563 บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
▪ หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
คณะกรรมกำรได้กำหนดแนวทำงพึงปฏิบตั ิเรื่องกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียม ดังนี ้
- บริษัทเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ้นมีสิทธิ เสนอเพิ่มวำระกำรประชุมและเสนอชื่อผูท้ ่ี มีคุณ สมบัติเหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำร ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม โดยได้เผยแพร่ขอ้ มูลผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
Website ของบริษัท
- ห้ำมมิให้ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผถู้ ือหุน้ ต้อง
ใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- กำหนดรูปแบบของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตำมแบบที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เพื่อให้ผถู้ ือหุ้นที่ไม่สำมำรถมำประชุม
ด้วยตนเองได้ สำมำรถกำหนดทิศทำงในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระได้ตำมควำมประสงค์ พร้อมทั้งกำหนดให้มี
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 ท่ำนเป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
- กำหนดให้มีกำรใช้บตั รลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวำระ เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีขอ้ โต้แย้งในภำยหลัง
- กำรดำเนินกำรในวำระกำรเลือกตัง้ กรรมกำร ประธำนที่ประชุมจะดำเนินกำรให้มีกำรใช้สิทธิเลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
- กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยผ่ำน
เลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อจะได้นำรำยงำนดังกล่ำวรวบรวมเป็ นระเบียบวำระแจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรทรำบ
▪ หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทสนับสนุนให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษัทและผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยกำรให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มในกำรสร้ำงงำน สร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ดี ีในทุกระดับ และสร้ำงกิจกำรให้มีฐำนะกำรเงินที่ม่นั คง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกจ้าง : บริษัทมุ่งพัฒนำเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและสภำพแวดล้อมให้มีบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ดี จัดให้มีอปุ กรณ์ควำม
ปลอดภัยที่ถกู ต้องเหมำะสมกับลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิ กำรจัดให้มีกำรซ้อมหนีไฟ กำรจัดให้มีระบบกำรป้องกันภัย เพื่อให้พนักงำน
มีควำมปลอดภัยในกำรทำงำน มีผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม และสนับสนุนกิจกรรมที่สร้ำงเสริมควำมรูค้ วำมชำนำญ
ของพนักงำน นอกจำกนัน้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงำนทุกระดับศึกษำหำควำมรูแ้ ละวิทยำกำรใหม่ๆเพิ่มเติม ด้วยกำรจัดตำรำง
กำรฝึ กอบรมที่เป็ นเฉพำะหน่วยงำนเพื่อสร้ำงให้พนักงำนมีควำมเชี่ยวชำญในหน้ำที่ท่ีรบั ผิดชอบ และกำรฝึ ก อบรมที่สำมำรถ
เรียนรูร้ ว่ มกันทัง้ องค์กร
คู่ค้า : บริษัทมีจดุ ประสงค์ในกำรทำกำรค้ำแบบเน้นคุณภำพของสินค้ำและกำรบริกำร ควบคุมกำรจัดส่งให้ตรงตำมที่ลกู ค้ำ
กำหนด รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อตกลง สัญญำ และเงื่อนไขทำงกำรค้ำ อีกทั้งจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนในด้ำนคุณภำพ
สินค้ำและบริกำร มีกำรใช้แบบสอบถำมเป็ นเครื่องมือในกำรวัดผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำอยู่เป็ นระยะ มีกำรประเมินผูข้ ำย
เพื่อให้ได้ค่คู ำ้ ที่มีคณ
ุ ภำพอย่ำงสม่ำเสมอ
คู่แข่ง : บริษัทใช้ในกลยุทธ์กำรแข่งขันที่สจุ ริตทำงกำรค้ำ เน้นด้ำนคุณภำพสินค้ำและบริกำร และกำรสนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว รวมถึงรำคำที่เป็ นธรรม ถือปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันด้วยควำมเป็ นมืออำชีพและครรลองทำงธุรกิจ
เจ้าหนี้ : บริษัทมีกำรปฏิบตั ิต่อเจ้ำหนีต้ ำมเงื่อนไขและข้อตกลงอย่ำงตรงไปตรงมำ รวมถึงกำรชำระหนีต้ ำมเงื่อนไขเวลำที่
กำหนดในข้อตกลง
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การแจ้งเบาะแส
บริษัทกำหนดเกณฑ์เกี่ ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติ ในกำรให้ผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อยหรือผูถ้ ื อหุน้ รำยย่ อยสำมำรถแจ้งเบำะแส ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับกำรทำผิดกฎหมำย และจรรยำบรรณ รำยงำนกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน โดยหำกผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดมี
ควำมประสงค์ในกำรแจ้งเบำะแสในประเด็นดังกล่ำว สำมำรถติดต่อผ่ำนทำงกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบได้โดยตรง
ตำมที่อยู่ดำ้ นล่ำงนี ้
▪ ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
เลขที่ 11-13 ซอยพำณิชยกำรธนบุรี 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600
โทรศัพท์ : 081-488-6507
E-mail address: Nilsuwan.leelarasame73@gmail.com
▪ นำยชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์
เลขที่ 35 หมู่ บ ้ำ นกรี น นิ ช ชำเลย์ ซอยบรมรำชชนนี 62/6 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวี วัฒ นำ
กรุงเทพมหำนคร 10170
โทรศัพท์ : 081-612-7612, 0-2888-4208
E-mail address: chaiyasit.35@gmail.com
▪ นำยปมุข ศิรอิ งั กุล
เลขที่ 619/1 ซอยลำดพร้ำว 48 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2275-6299 โทรสำร: 0-2275-9033
E-mail address: pamooklaw@gmail.com
หรือหำกท่ำนผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีควำมประสงค์จะชีแ้ นะเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท สำมำรถติด ต่อได้โดยตรงที่ Website
ของบริษัทที่ www.topp.co.th หรือผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัทที่ E-mail address: saengjas@topp.co.th โดยเรื่องร้องเรียน
ดังกล่ำวจะรับรูเ้ ฉพำะในกลุ่มบุคคลข้ำงต้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่ำนัน้ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน
นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษัทมีนโยบำยเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสภำพแวดล้อมและสังคม โดยเลือกใช้เฉพำะวัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดมลภำวะ กำร
ลดปริมำณขยะโดยกำรใช้เครื่องจักรที่สำมำรถนำเศษซำกมำ Recycle ในกระบวนกำรผลิตทำให้สำมำรถลดปริมำณของขยะที่มี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจนมีกระบวนกำรบำบัดของเสียที่ถกู ต้องตำมกฎของกระทรวงอุตสำหกรรม รวมทัง้ กำรไม่ละเมิด
ประโยชน์ของส่วนรวมและผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยข้ำงต้น
▪ หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท
บริษัท ได้จัดทำรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) ตำมเกณฑ์ท่ีต ลำดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อเปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนทั่วไปทำง Website ของ
หน่วยงำนดังกล่ำว นอกจำกนี ้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูส้ นใจลงทุนทั่วไปยังสำมำรถดูขอ้ มูลเกี่ยวกับ รำยงำนประจำปี สำหรับปี ท่ีผ่ำนมำ
และมติท่ปี ระชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ล่ำสุด ได้ทำง Website ของบริษัทอีกเช่นกัน
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รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรได้จัดทำรำยงำนอธิบำยถึงผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและเหตุกำรณ์สำคัญรอบปี ไว้ในรำยงำนประจำปี
เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ทรำบ ตำมที่ได้ร่วมสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี และสอบทำนควำมมีประสิทธิผลใน
ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง ระบบสำรสนเทศ รวมถึงกำรพิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
กำรกำหนดค่ำสอบบัญชี ตลอดจนกำรรำยงำนข้อมูลเป็ นไปให้มีมำตรฐำนเชื่อถือได้ ชัดเจน และเพียงพอต่อกำรรำยงำนผูถ้ ือหุน้
มีกำรจัดทำรำยงำนคณะกรรมกำรซึ่งครอบคลุมในเรือ่ งสำคัญๆ ตำมข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดีสำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนที่ตลำด
หลักทรัพย์เสนอแนะ ควบคู่กนั ไปกับรำยงำนผูส้ อบบัญชีในรำยงำนประจำปี
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรมีกำรดำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสเกี่ยวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบ
และได้รบั อนุมัติจำกผู้ถือหุ้นและได้จัดให้มีกำรเปิ ดเผยจำนวนค่ำตอบแทนในรำยงำนประจำปี และหลักเกณฑ์กำรกำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำรที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท โดยในปี 2563และ 2562 มีกำร
จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นจำนวนเงิน 2.55 ล้ำนบำท และ 2.38 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ความสัมพันธ์กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมกำรได้จัดให้มีผูท้ ่ีทำหน้ำที่เป็ น “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)” โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบ และได้สนับสนุนให้ผทู้ ่ีทำหน้ำที่นมี ้ ีควำมรูด้ ำ้ นพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้สำมำรถคอยกำกับกำรดำเนินงำนของบริษัทให้ปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดอย่ำงครบถ้วน โดยได้ผ่ำนกำรฝึ กอบรมในหลักสูตร “Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS)” และ
หลักสูตร “พื ้นฐำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ี เกี่ ยวข้องกับบริษั ทจดทะเบี ยน” ที่ จัดขึน้ โดยสมำคมบริษั ทจดทะเบี ยนไทย (LISTED
COMPANIES ASSOCIATION) เพื่ อให้เกิดควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับหน้ำที่ท่ีต ้องปฏิ บัติ ตลอดจนกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรให้
ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงเป็ นศูนย์ติดต่อกรณี มีข่ำวเกี่ยวกับบริษัท (Contact Person) เพื่อประโยชน์ในกำรประสำนงำนและชีแ้ จงต่อ
สำธำรณชน ผู้ถื อหุ้นหรือผู้สนใจลงทุ นทั่วไป สำมำรถติ ดต่ อได้ท่ี หมำยเลข 0-2678-1051-5 หมำยเลขภำยใน 511 หรื อที่ E-mail
address: saengjas@topp.co.th
▪ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงกำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีสมำชิกรวมทัง้ หมด 11
ท่ำนประกอบด้วย
- กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร
1 ท่ำน
- กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร 6 ท่ำน (ในจำนวนนีเ้ ป็ นกรรมกำรที่มีอำนำจ 3 ท่ำน)
- กรรมกำรอิสระ
4 ท่ำน (ซึ่งเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน)
กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำนประกอบด้วย
1. คุณอรินทร์ จิรำ
ประธำนกรรมกำร
2. ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์ กรรมกำรตรวจสอบ
4. นำยปมุข
ศิรอิ งั กุล
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยบริษัทได้กำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งกำรเป็ นกรรมกำรบริษัทวำระละ 3 ปี ทั้งนีเ้ พื่อให้สอดคล้องตำม พระรำชบัญญัติ
บริษัท มหำชน โดยประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระ ทำหน้ำที่ค อยก ำกับดู แลและ
ตรวจสอบกำรทำงำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่ของแต่ละฝ่ ำยอย่ำงชัดเจน
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรได้ทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท เช่น วิสยั ทัศน์
และภำรกิจ กลยุท ธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสี่ ยง แผนงำน และงบประมำณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลโดยมีกจิ กรรมในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
- นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และ/หรือมีกำรทบทวนเมื่อสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลง
- จรรยำบรรณธุรกิจ(Code of Conduct)ซึ่งบริษัทถือว่ำจรรรยำบรรณธุรกิจเป็ นคุณสมบัติท่ีสำคัญในกำรประกอบกิจกำรที่
แสดงถึงควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ ทัง้ แก่ลูกค้ำ และเจ้ำหนี ้ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ บริษัทยึดมั่นใน
จริยธรรมกำรดำเนินธุรกิจ ดังนี ้
▪ ผลิตสินค้ำที่มีคณ
ุ ภำพ รำคำยุติธรรม และให้บริกำรที่ดีเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ำ
▪ มุ่งสร้ำงชื่อเสียง ในด้ำนกำรเป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนบรรจุภณ
ั ฑ์และงำนพิมพ์ ด้วยนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี
▪ กรรมกำรและผูบ้ ริหำร ต้องดำเนินธุรกิจให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ โปร่งใส
▪ พัฒนำบุคลำกร ให้ตระหนักในควำมรับผิดชอบทัง้ ต่อตนเองและผูอ้ ื่น ตลอดจนกำรกระทำตนเป็ น
พลเมืองดี ไม่ประพฤติผิดกฎหมำย
▪ รักษำสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดมลภำวะต่อสิง่ แวดล้อม
- กำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรบัญชีกับกิจกำรและบุคคลที่อำจเกิดควำมขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยกำรถือหุน้
และกำรมีผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ กรรมกำรร่วมกัน ผลของรำยกำรดังกล่ำวได้แ สดงไว้ในงบกำรเงินเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้ว
- ระบบกำรควบคุม ภำยในและได้จัด ให้มี ห น่ วยงำนตรวจสอบภำยในเพื่ อ ท ำหน้ำ ที่ ในกำรสอบทำนและตรวจสอบกำร
ปฏิบตั ิงำนโดยมีแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่ชดั เจนและวัดผลได้ซ่ึงได้มีกำรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั อยู่เสมอ
จัดทำนโยบำยและระเบียบปฏิบัติ อำนำจอนุมัติในแต่ละระดับที่เป็ นลำยลักษณ์อักษร รวมถึงกำรประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อให้ม่ ันใจว่ำมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่งมี กำรกำหนดเป็ นแผนงำน
ประจำปี ตำมลำดับควำมสำคัญโดยพิจำรณำจำกประเด็นที่เป็ นควำมเสี่ยงหรือเหตุกำรณ์ท่อี ำจเกิดขึน้ และส่งผลกระทบแก่บริษัท
กำรนำเสนอและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอต่อเนื่อง นอกจำกนีบ้ ริษัทยังได้นำ
ข้อเสนอแนะต่ำงๆจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและข้อคิดเห็นของผูต้ รวจสอบบัญชี มำพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีรำยละเอียดในหัวข้อ กำรควบคุมภำยใน
- กำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรปรึกษำหำรือกับผูท้ ่ีมีควำมรูค้ วำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับ
บริษัท เพื่อกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ เป้ำหมำย และทิศทำงกำรดำเนินงำน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทและผูม้ ีส่วนได้
เสีย
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรในทุกไตรมำสอย่ำงน้อย ไตรมำสละ 1 ครัง้ หรือมำกกว่ำในกรณีมี
เหตุจำเป็ นสำคัญ ซึ่งในกำรประชุมแต่ละครัง้ ได้มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและมีกำรจัดเก็บรำยงำน
กำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร สำหรับให้ผทู้ ่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2563 มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
รวมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ และมีจำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม ดังรำยละเอียดที่แสดงไว้ในหน้ำที่ 24 หัวข้อ โครงสร้ำงกำรจัดกำร โดย
เลขำนุกำรบริษัทได้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรที่ประชุม ได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
▪ กำหนดตำรำงวันประชุมประจำปี ล่วงหน้ำ เพื่อให้กรรรมกำรทรำบและเตรียมตัวล่วงหน้ำ โดยไม่ติดภำรกิจอื่น
▪ จัดทำจดหมำยเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน
▪ กำหนดให้มีวำระประจำที่เป็ น มำตรฐำน สำหรับกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ ของผลดำเนินงำนเพื่ อให้กรรมกำร
สำมำรถควบคุมและดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้ต่อเนื่องและวำระสำหรับกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนีก้ รณี มีควำมคืบหน้ำและประเด็นสำคัญ ประธำนที่ ประชุมจะเปิ ดโอกำสให้
กรรมกำรทุกท่ำนได้หำรือกันอย่ำงอิสระและทั่วกัน
▪ จัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม เพื่อพิจำรณำแต่ละวำระให้กรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วัน
▪ กรณีมีประเด็นที่ตอ้ งพิจำรณำเป็ นกำรเฉพำะ ที่ประชุมได้เชิญผูบ้ ริหำรที่ดูแลรับผิดชอบในประเด็นที่หำรือ เพื่อให้
ข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะที่เกี่ยวข้องกับปั ญหำโดยตรง
▪ กำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ท่ตี อ้ งแจ้งข้อมูลรำยละเอียดที่จำเป็ นเพิม่ เติมเพื่อให้กรรมกำรเข้ำถึงข้อมูลใหม่ๆ
กรณีมีข่ำวสำร ข้อบังคับ ตลอดจนประกำศต่ำงๆของหน่วยงำนที่กำกับดูแล
▪ ภำยหลังกำรประชุม เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมและส่งให้ประธำนที่ประชุม
ลงนำม ภำยใน 7 วันนับจำกวันประชุม
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ปั จจุบันบริษัทยังไม่มีขอ้ กำหนดเรื่องกำรจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมกำรแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจด
ทะเบียนอืน่ แต่ทงั้ นีไ้ ม่มีสมำชิกของคณะกรรมกำรบริษทั ท่ำนใดดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ 5 บริษัท
และเนื่องจำกคณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยผูท้ ่ีมีควำมรูค้ วำมชำนำญในแต่ละด้ำนแตกต่ำงกันซึ่งล้วนเป็ นประโยชน์แก่
กำรบริหำรจัดกำรและดูแลให้บริษัทยั่งยืน มั่นคง ท่ำมกลำงวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆที่มีผลกระทบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม หำกแต่มีผล
กำรดำเนินงำนที่ดี และเป็ นที่น่ำพอใจมำโดยตลอด ซึ่งกรรมกำรแต่ละท่ำนได้ให้ควำมสำคัญในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำ
ร่วมประชุม เพื่อพิจำรณำผลกำรดำเนิ นงำนรำยไตรมำส และได้ให้ควำมสนใจในทุกประเด็นสำคัญ อำทิ ฐำนะกำรเงิน สภำพ
คล่อง ผลกำรดำเนินงำนโดยได้พิจำรณำเปรียบเทียบในรูปแบบที่เป็ นมำตรฐำนของบริษัท ซึ่งมีรำยละเอียดมำกกว่ำแบบของ
ผูส้ อบบัญชี โดยกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนในไตรมำสปั จจุบนั กับไตรมำสที่แล้ว และไตรมำสเดียวกันของปี นีก้ ับปี ท่แี ล้ว
รวมทั้งผลกำรดำเนินงำนจริงเปรียบเทียบกับงบประมำณที่คำดไว้ โดยได้ให้ควำมสนใจและซักถำมถึงสำเหตุท่ีสำคัญของกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว นอกจำกนีค้ ณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทยังได้มีกำรพิจำรณำกลั่นกรองร่วมกับผูบ้ ริหำรระดับสูงและ
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
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จานวนบริษัททีก่ รรมการไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
รายชื่อกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยอรินทร์
นำยสุธี
นำยชวลิต
ร.ต.อ.สุเมธ
นำยบุญชู
นำยมงคล
นำยสุรภำพ
นำยธนำ
ดร.นิลสุวรรณ

จิรำ
ลิ่มอติบลู ย์
ลิ่มอติบลู ย์
ลิ่มอติบลู ย์
ลิ่มอติบลู ย์
ลิ่มอติบลู ย์
ลิ่มอติบลู ย์
โพธิกำจร
ลีลำรัศมี

10. นำยชัยสิทธิ์

เจริญสัตย์

11. นำยปมุข

ศิริองั กุล

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร และ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรสรรหำ และ พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ

จานวนบริษทั จดทะเบียนที่
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
1
-

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้ชีแ้ จงรำยละเอียดเกี่ยวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละคณะ โดยมีวงเงินที่จ่ำยจริงภำยในกรอบที่ได้รบั อนุมตั ิจำกที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำวงเงินที่เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จำกข้อมูลตำมผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทและข้อมูลค่ำตอบแทนของบริษัทในหมวดอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงกำรจ่ำยที่เกินสมควรแต่เพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษำไว้ซ่งึ กรรมกำรที่มีคณ
ุ ภำพตำมต้องกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ ดั กำร นอกจำกพิจำรณำตำมผลงำนรวมโดยดูจำกผลกำรดำเนินงำนในปี ท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรได้
พิ จำรณำโดยค ำนึ งถึ งภำระหน้ำที่ และควำมรับ ผิ ด ชอบ(Accountability and Responsibility)และประโยชน์ท่ี จะได้รบั จำก
กรรมกำรในฐำนะกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริหำรในกำรที่จะดูแลเรื่องระบบกำรกำกับดูแลกิจกำร
ของบริษัท ตลอดจนบทบำท อำนำจหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริษัท ปั จจุบนั สมำชิกจำนวน 11 ท่ำนในคณะกรรมกำรบริษัทได้
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษั ทไทย ในส่วน
เลขำนุกำรบริษั ท คณะกรรมกำรยังได้สนับสนุนให้เข้ำฝึ กอบรม ในหัวข้อที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อติดตำมควำมคื บหน้ำและให้มีกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนีค้ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้ชีป้ ระเด็นควำมเสี่ยงนำเสนอแก่คณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อให้มีกำรจัดทำแผนกำรสืบทอดงำนหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่แทน กรณี กรรมกำรผูจ้ ัดกำรหรือผูบ้ ริหำรระดับสูงไม่
สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีกำรกำหนดรูปแบบและเนือ้ หำกำรดำเนินงำนภำยในของ
บริษัทอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทัง้ หมด 3 ชุด ได้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมกำรแต่ละคณะมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ สรุปได้ดงั นี ้
2.1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท มีกรรมกำรมีจำนวน 11 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี ้
1 นำยอรินทร์
จิรำ
ประธำนกรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
2 นำยสุธี
ลิ่มอติบลู ย์
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
3 ร.ต.อ. สุเมธ
ลิ่มอติบลู ย์
กรรมกำร
4 นำยชวลิต
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมกำร
5 นำยบุญชู
ลิ่มอติบลู ย์
กรรมกำร
6 นำยมงคล
ลิ่มอติบลู ย์
กรรมกำร
7 นำยสุรภำพ
ลิ่มอติบลู ย์
กรรมกำร
8 นำยธนำ
โพธิกำจร
กรรมกำร
9 ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
กรรมกำรอิสระ
10 นำยชัยสิทธิ์
เจริญสัตย์
กรรมกำรอิสระ
11 นำยปมุข
ศิรอิ งั กุล
กรรมกำรอิสระ
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษั ท เป็ น ผู้รบั ผิ ด ชอบกิ จกำรทั้งหลำยของบริษั ท และมี อ ำนำจหน้ำที่ ดำเนิ น กำรภำยในขอบเขตของ
กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตำมมติของที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ และมีอำนำจกระทำกำรใดๆ ตำมที่ระบุไว้
ในหนังสือบริคณห์สนธิ นอกจำกนีย้ งั มีหน้ำที่กำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล ให้
ฝ่ ำยจัดกำรดำเนินกำรให้เป็ นตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสรุปดังนี ้
1. ดูแลและจัดกำรให้กำรดำเนินงำนของบริษัทเป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทรวมทัง้ มติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ให้ควำมเห็นชอบด้ำนวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
3. ให้ขอ้ เสนอแนะด้ำนนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร แผนธุรกิจ งบประมำณ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรปฏิบตั ิงำนที่เสนอโดย
ฝ่ ำยจัดกำร
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และควำมคืบหน้ำของงำนแต่ละโครงกำร
5. พิจำรณำงบกำรเงินประจำไตรมำส และประจำปี และดูแลให้มีกำรจัดทำงบกำรเงินเป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีท่ีรบั รอง
ทั่วไป
6. ดูแลกำกับให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ตลอดจนกำร ตรวจสอบ
ทัง้ จำกผูต้ รวจสอบภำยใน และผูส้ อบบัญชีภำยนอก ให้ทำหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิผล
7. ดูแลให้มีผูท้ ำหน้ำที่ในกำรสื่อสำรในเรื่องต่ำงๆ กับผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยและผูส้ นใจลงทุนทั่วไป รวมทัง้ กำรประสำนงำน กับ
หน่วยงำนที่กำกับดูแล
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จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
สัดส่วนหุน้ ของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 11 ท่ำนที่เป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งแต่งตัง้ โดยที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ดังต่อไปนี ้

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

จานวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุม/
การประชุมทัง้ หมด
กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

จานวนหุ้น

% ของ
จานวนหุ้น

-

-

1.

นำยอรินทร์

จิรำ

7/7

-

2.

นำยสุธี

ลิ่มอติบลู ย์

7/7

-

720,235

12.00

3.

นำยชวลิต

ลิ่มอติบลู ย์

7/7

-

830,183

13.84

4.

ร.ต.อ.สุเมธ

ลิ่มอติบลู ย์

7/7

-

875,263

14.59

5.

นำยบุญชู

ลิ่มอติบลู ย์

5/7

-

177,711

2.96

6.

นำยมงคล

ลิ่มอติบลู ย์

5/7

-

30,000

0.50

7.

นำยสุรภำพ

ลิ่มอติบลู ย์

6/7

-

30,000

0.50

8.

นำยธนำ

โพธิกำจร

6/7

-

42,000

0.70

9.

ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี

7/7

4/4

-

-

10.

นำยชัยสิทธิ์

เจริญสัตย์

7/7

4/4

-

-

11.

นำยปมุข

ศิรอิ งั กุล

6/7

4/4

-

-

หมำยเหตุ : จำนวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
1. ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2.นำยชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
3.นำยปมุข
ศิรอิ งั กุล
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
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ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท ดังต่อไปนี ้
1 สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2 สอบทำนให้บริษั ทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่
เหมำะสมและมีประสิทธิผลและพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบใน
กำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน
3 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4 พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระ เพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6 จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั
(ค) ควำมเห็ น เกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)
(ซ) รำยกำรที่ เห็ น ว่ ำ ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทรำบ ภำยใต้ข อบเขตหน้ำ ที่ แ ละควำมรับ ผิ ด ชอบที่ ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
7 รำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร ใน
กรณีท่คี ณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำ ดังต่อไปนี ้
(1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ว ยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8 ปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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2.3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
1. ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรัศมี
ประธำนกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำยชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์
กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. นำยบุญชู ลิ่มอติบลู ย์
กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทัง้ นีใ้ ห้สอดคล้องกับกำรดำรงตำแหน่งกำรเป็ นกรรมกำรของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. กำหนดนโยบำยและกรอบแนวทำงในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ (ที่ได้รบั กำร
แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท)
2. พิจำรณำสรรหำและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำร กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุด
ย่อยต่ำงๆ (ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท) เพื่อทดแทนในกรณี ท่ีครบวำระ ลำออก หรือกรณีอื่นๆ เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษั ทนำเสนอให้ท่ีป ระชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติแต่ งตั้งแล้วแต่กรณี ตำม
ข้อบังคับของบริษัท
3. พิ จ ำรณำสรรหำผู้บ ริห ำรในต ำแหน่ ง กรรมกำรผู้จั ด กำรในกรณี ท่ี ค รบวำระ ลำออก หรื อ กรณี อื่ น ๆ และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้
4. เสนอแนวทำงและวิธีกำรในกำรกำหนดค่ำเบีย้ ประชุม ค่ำรับรอง เงินรำงวัล และบำเหน็จ รวมทัง้ ผลประโยชน์อื่นใดที่มี
ลั ก ษณะเป็ นเงิ น ค่ ำ ตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยต่ ำ งๆ(ที่ ไ ด้รับ กำรแต่ ง ตั้ง จำก
คณะกรรมกำรบริษัท)ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิแล้วแต่กรณีตำมข้อบังคับของบริษัท
5. ปฏิบตั ิหน้ำที่อนื่ ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2552 เพื่อเข้ำมำช่วยในกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน ทำหน้ำที่ ในกำรสรรหำบุคคล เพื่ อทดแทนตำแหน่งกรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรในกรณีท่ีครบวำระลำออก หรือกรณีอื่นๆ ทัง้ นีเ้ พื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็ นไปตำมข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
คุณสมบัติ
1. กรรมกำรต้องเป็ นบุคคลธรรมดำ โดยจะเป็ นผูถ้ ื อหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และต้องมีคุณสมบัติตำม มำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535
2. กรณี เป็ น กรรมกำรอิสระ ต้องมีคุณ สมบัติ เกี่ ยวกับควำมเป็ นอิสระตำมแนวทำงเดียวกันกับ คุ ณ สมบัติ ของกรรมกำร
ตรวจสอบตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรรมกำรต้องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียง
พอที่จะอุทิศควำมรู ้ ประสบกำรณ์ให้กบั บริษัท
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วิธีการสรรหา
1. ในกำรสรรหำกรรมกำรให้พิจำรณำจำกทั้งผู้ถือหุน้ บุคคลภำยนอก หรือบุคคลตำมที่ผูถ้ ือหุน้ เสนอ โดยยึดถือตำมหลัง
คุณสมบัติตำมข้อ 1
2. กำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุน้ โดยให้ยึดตำมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ทุกประกำร
ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร ระบุให้สิทธิในกำรแต่งตัง้ กรรมกำรทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่และรำยย่อยมี
ควำมเท่ำเทียมกัน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตำมข้อ 1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่พึง
จะมีหรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวน
กรรมกำรที่จะมี หรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสียง
4. การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทถือหุน้ บริษัทร่วมทุน ประมำณร้อยละ 25 ซึ่งไม่ได้มีอำนำจในกำรควบคุมบริหำรบริษัทร่วมดังกล่ำว และบริษัทถือหุน้
บริษัทร่วมค้ำ ประมำณร้อยละ 51 ซึ่งไม่ได้มีอำนำจในกำรควบคุมบริหำรบริษทั ร่วมดังกล่ำว
5. การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมกำรมีกำรดูแลเพื่อป้องกันผูบ้ ริหำรรวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวโยงนำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และกำชับ
ไม่ให้ผบู้ ริหำรอำศัยข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ ที่ยงั มิได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งได้
ล่วงรู ม้ ำโดยตำแหน่งหรือฐำนะ ซึ่งถือเป็ นจริยธรรมธุรกิจประกำรสำคัญ อีกทั้งได้ชีแ้ จงแก่กรรมกำรรวมทั้งผู้บริหำรเกี่ยวกับ
หน้ำที่ท่ีตอ้ งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit fee) บริษทั จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ได้แก่
- ผูส้ อบบัญชีของบริษัท ในรอบปี บญ
ั ชี 2563 มีจำนวนเงินรวม 1,130,000 บำท
- สำนักงำนสอบบัญชีท่ีผูส้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีท่ีผูส้ อบบัญชี
สังกัด ในรอบปี บญ
ั ชี 2563 มีจำนวนเงินรวม 0 บำท
2. ค่ำบริกำรอื่นๆ (Non-audit fee)
บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนของกำรบริกำรตำมแบบ ต.ส.310 สำหรับกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมจำกสำนักงำนส่งเสริมกำรลงทุน
ในรอบปี บญ
ั ชี 2563 เป็ นจำนวนเงิน 120,000 บำท
7. การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้ให้ควำมสำคัญในแนวทำงที่จะสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในองค์กรให้เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน
หน่วยงำนรำชกำร องค์กรธุรกิจ และสถำบันกำรเงิ นต่ำงๆ มีกระบวนกำรควบคุมภำยในที่จะทำให้ระบบกำรทำงำนมีควำมถูกต้อง
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับ นโยบำยของตลำดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยที่จะส่ งเสริมให้ บริษั ท จดทะเบี ย น
เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำร และกำกับองค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit
Committee) ซึ่งมีสมำชิกรวม 3 ท่ำน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 1 ท่ำนและกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 2 ท่ำน มี
วำระตำมวำระกำรเป็ นกรรมกำรบริษั ท วำระละ 3 ปี เป็ น ผู้มีห น้ำที่ สำคัญ ในกำรดูแลรำยงำนทำงกำรเงินให้ต รงต่อ ควำมเป็ น จริง
ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้กำรดำเนินงำนของบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
ปฏิบัติตำมข้อกำหนดและกฎหมำย ไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และได้จัดตัง้ หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ซึ่งขึน้ ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบมำตั้งแต่ ปี 2543 จนถึงปั จจุบัน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมร่วมกันกั บ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตของบริษัท กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท เพื่อพิจำรณำและประเมินนโยบำยกำรควบคุมและ
ตรวจสอบ รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนที่ได้กำหนดขึน้ ล่ วงหน้ำเป็ นประจำทุกปี นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษั ท
รับทรำบ
แผนงำนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี ซึ่งได้กำหนดขึน้ โดยกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำง
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่ อ พิ จ ำรณำเลื อ กหัว ข้อ ที่ จ ะน ำมำ
วำงแผนงำนกำรตรวจสอบประจำปี โดยจะหมุนเวียนไปทุกหน่วยงำนในองค์กร ไม่ได้เฉพำะเจำะจง รวมทัง้ กำรจัดทำรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยในเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยสำระสำคัญต่ำงๆ เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลกำรประเมิน
ควำมเพียงพอและคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำกำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและ
ตรวจสอบ กำรตรวจสอบระบบกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้ม่ ันใจว่ำพนักงำนผูป้ ฏิบัติมีควำมเข้ำใจในระบบงำนอย่ำงถูกต้อง รวมทั้งกำรให้
ข้อเสนอแนะในข้อบกพร่องที่เป็ นสำระสำคัญ เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนกำหนดให้มีกำรตรวจติดตำมเพื่อประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิตำมแนวทำงแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนมีประสิทธิภำพและเป็ นไปตำมนโยบำยบริษัทกำหนด อันจะเกิด
ประโยชน์สงู สุดทัง้ แก่บริษัทและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
1. สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้รบั ทรำบผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นประจำทุกไตรมำส รวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ซึ่งได้ทำกำรประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัทตำมหลักกำรควบคุมภำยในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commission) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประกำร ได้แก่สภำพแวดล้อมกำรควบคุม, กำรประเมินควำมเสี่ยง,กิจกรรมกำร
ควบคุม, ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรติดตำมและประเมินผล โดยมีสำระสำคัญต่ำงๆในแต่ละหัวข้อ ดังนี ้
(1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) บริษทั มีกำรพิจำรณำเรื่องดังต่อไปนี ้
- กำรสื่อสำรให้พนักงำนทรำบถึงภำรกิจในกำรสร้ำงควำมซื่อสัตย์และจรรยำบรรณ โดยบริษัทได้มีกำรจัดทำ ข้อกำหนด
เกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduce) สำหรับฝ่ ำยบริหำรและพนักงำน รวมทัง้ กำรจัดทำนโยบำยจรรยำบรรณทำงธุรกิจของ
บริษัท ครอบคลุมถึงข้อกำหนดห้ำมฝ่ ำยบริหำรและพนักงำนปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กับกิจกำร อันทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร มีบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ ำฝื น เพื่อสื่อสำรให้พนักงำนรับทรำบ
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- โครงสร้ำงองค์กร อำนำจกำรจัดกำร และควำมรับผิดชอบที่เหมำะสม บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในส่วนงำนที่สำคัญ ซึ่งทำ
ให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน รวมทั้งมี ฝ่ำยงำนตรวจสอบภำยในที่ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสำยกำร
รำยงำนที่ชดั เจน และมีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบ
- ภำรกิจในกำรสร้ำงและรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถให้อยู่กับองค์กร บริษัทมีนโยบำยที่จะพัฒนำและรักษำพนักงำน
และผูบ้ ริหำรที่มีคณ
ุ ภำพไว้ โดยสนับสนุนให้มีกำรจัดฝึ กอบรมทัง้ ภำยในและภำยนอก ให้กบั พนักงำน เพื่อพัฒนำทักษะควำมรู ้
ควำมสำมำรถให้เพิม่ พูนขึน้
- สนับ สนุ น ให้พ นัก งำนมี ค วำมรับ ผิ ด ชอบ บริษั ท ด ำเนิ น กำรคัด เลื อ กบุค ลำกรที่ เหมำะสมมำร่ว มงำน โดยมี ก ำรสอบ
สัมภำษณ์ และทำแบบทดสอบ ซึ่งกำหนดระดับควำมรู ้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และ ประสบกำรณ์ท่จี ำเป็ นสำหรับแต่ละตำแหน่ง
งำน ชีแ้ จงให้ผูร้ บั ผิดชอบในตำแหน่งหน้ำที่นั้นๆ ได้ทรำบและเข้ำใจถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมทั้งมีกำรประเมินผลและ
กำหนดผลตอบแทนให้เหมำะสมกับผลกำรปฏิบตั ิงำน จัดอบรมควำมรูแ้ ละทักษะที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิงำนให้กบั พนักงำน
(2) กำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Assessment) บริษัทมีกำรพิจำรณำเรื่องดังต่อไปนี ้
บริษัทได้มีกำรประเมินและวิเครำะห์สำเหตุของควำมเสี่ยงที่เกิดทัง้ จำกภำยในและภำยนอก ซึ่งได้ร่วมกันกำหนด กลยุทธ์
กำรดำเนินงำนจำกทุกฝ่ ำย โดยบุคลำกร ผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริษัททุกเดือน เพื่อให้สำมำรถบ่งชีเ้ หตุกำรณ์ท่ีอำจ
เกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
(3) กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน (Control Activities) บริษัทมีกำรพิจำรณำเรื่องดังต่อไปนี ้
- กำรจัดทำนโยบำยและระเบี ยบวิธีปฏิบัติงำน บริษัทมีกำรจัดทำนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนในประเด็นเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซือ้ และกำรบริหำรงำนทั่วไปเป็ นลำยลัก ษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขต อำนำจหน้ำที่ อำนำจ
อนุมตั ิของฝ่ ำยบริหำรแต่ละระดับชัน้ ไว้ รวมทัง้ มีกำรทบทวนนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ใน
ปั จจุบนั
- กำรแบ่งแยกหน้ำที่ค วำมรับผิดชอบในกำรปฏิ บัติงำนของพนักงำน บริษั ทมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้ำที่รบั ผิดชอบ
มำกกว่ ำหนึ่งลักษณะงำนที่เป็ นหน้ำ ที่อนุมัติ, หน้ำที่บันทึกรำยกำรบัญ ชี, ข้อมูลสำรสนเทศ และหน้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สินออกจำกกัน เพื่อเป็ นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทัง้ มีกำรทบทวนกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังกล่ำว
- กำรควบคุมทั่วไปของระบบสำรสนเทศ บริษัทกำหนดมำตรกำรในกำรเข้ำถึงกำรใช้สำรสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
กำรกำหนดสิทธิกำรใช้และเปลี่ยนแปลงกำรแก้ไขข้อมูล กำรกำหนดเขตหวงห้ำม กำรกำหนดชัน้ ควำมลับของเอกสำร และกำร
กำหนดอำนำจอนุมตั ิของฝ่ ำยบริหำรแต่ละระดับชัน้ ไว้ โดยจะต้องได้รบั อนุญำตจำกเจ้ำของระบบงำน และให้ผูบ้ งั คับบัญชำ
โดยตรงเป็ นผูข้ อสิทธิในกำรใช้ รวมทัง้ มีกำรทบทวนมำตรกำรดังกล่ำว
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทมีขอ้ มูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอ สำหรับใช้ประกอบกำรตัดสินใจ โดยหนังสือนัด ประชุมหรือเอกสำรกำรประชุมที่ระบุ
ข้อมูลที่ จำเป็ นและเพี ย งพอ บริษั ทด ำเนิ นกำรส่งให้คณะกรรมกำรพิ จำรณำก่อนกำรประชุม ล่วงหน้ำอย่ ำงน้อ ย 7 วัน ซึ่ง
ภำยหลังจำกประชุมเสร็จจะจัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร ซึ่งมีรำยละเอียดตำมควรที่ทำให้สำมำรถตรวจสอบควำม
เหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรโดยมีกำรบันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมกำรใน
เรือ่ งที่พิจำรณำ ตลอดจนมีกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีต่ำงๆไว้เป็ นหมวดหมู่
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(5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
บริษัทจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลในทุกหน่วยงำน โดยให้มีกำรนำเสนอผลกำรปฏิบตั ิเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของ
แต่ละหน่วยงำน รวมทัง้ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในที่ได้กำหนดเป็ นนโยบำยในกำรเข้ำตรวจติดตำมภำยหลังกำรเข้ำตรวจสอบตำม
แผนงำนประจำปี ตลอดจนในส่วนของคณะกรรมกำรบริษัทที่มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทเป็ น
ประจำทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบกับงบประมำณ โดยคณะกรรมกำรได้ซกั ถำมถึงสำเหตุและปั จจัยที่ให้เป็ นไปตำมและไม่เป็ นไป
ตำมประมำณกำรหรือเป้ำหมำยที่กำหนด ทั้งด้ำนรำยรับและค่ำใช้จ่ำย ทั้งนีเ้ พื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึง
ควำมระมัดระวังในกำรบริหำร ตลอดจนกำรให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ท่ีจะทำให้บริษัท สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้
ได้อย่ำงประหยัดและสมเหตุสมผล
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี 3. ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
อนุมตั ิ กฎบัตร ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2556 เป็ นต้นไป โดยมีสำระสำคัญ เพื่อกำหนด
คำนิยำม วัตถุประสงค์ ขอบเขตกำรปฏิ บัติงำน ควำมเป็ นอิสระ สิทธิ ควำมรับผิดชอบจรรยำบรรณของผูต้ รวจสอบภำยใน
ควำมรับ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบั ติ แ ละกำรแต่ ง ตั้ง ผู้จัด กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยในและผู้ต รวจสอบภำยใน ควำมสัม พัน ธ์กั บ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ควำมสัมพันธ์กับฝ่ ำยบริหำร ควำมสัมพันธ์กบั ผูส้ อบบัญชีและองค์กรกำกับดูแลอื่น ภำระหน้ำที่ กำร
วำงแผนกำรตรวจสอบและกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบ รวมถึงกำรรำยงำนของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ทัง้ นีใ้ นหัวข้อควำมสัมพันธ์
กับคณะกรรมกำรตรวจสอบกับฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ระบุว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบในกำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย กำหนดค่ำตอบแทนและพิจำรณำควำมดีควำมชอบประจำปี ของผูจ้ ดั กำร
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน โดยอำจได้รบั ข้อมูลจำกฝ่ ำยบริหำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำร่วมกับฝ่ ำยบริหำร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. นโยบายภาพรวม
บริษัทมีนโยบำยจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและ
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยมีสำระสำคัญครอบคลุมหลักกำร 8 ข้อ ซึ่งเป็ นไปตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจัดทำขึน้ คือ
(1) กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม บริษัทมีนโยบำยอันยั่งยืนคือ กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระบียบข้อบังคับทัง้ มวลที่
ใช้กับธุรกิ จกำรค้ำต่ำงๆอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม โดยทำกำรเสนอขำยผลิตภัณ ฑ์ท่ีมี คุณ ภำพสูงซึ่งตรงกับหรือเหนือกว่ำควำม
ต้องกำรของลูกค้ำภำยใต้สภำพกำรณ์ท่ีสมเหตุสมผล ซึ่งพร้อมที่จะให้บริกำรที่เชื่อถื อได้ภำยใต้มำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพและกริยำที่สภุ ำพอ่อนโยน
(2) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น บริษัทมีนโยบำยคือ พนักงำนพึงงดเว้นกำรให้ของขวัญ กำรเลีย้ งรับรอง เงิน สิ่งของหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดอย่ำงไม่ถูกต้องเหมำะสมหรือเกินกว่ำปกติวิสยั แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่ อกำรติดต่อธุรกิจให้กับบริษัท พนักงำน
จะต้องไม่รบั หรือให้สินบนใดๆ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมรวมทัง้ ผลประโยชน์ต่ำงๆ ทำงกำรเงินและทำงธุรกิจอันมิชอบ จะต้องไม่รบั หรือ
เสนอของกำนัลใดๆ ไม่ว่ำจะเป็ นสิ่งของ หรือเงินที่จดั อยู่ในข่ำยกำรรับสินบน กำรให้กยู้ ืม กำรเลีย้ งรับรอง และกำรให้บริกำรต่ำงๆ ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อม กำรเสนอสินบนใดๆ จะต้องได้รบั กำรปฏิเสธและให้รำยงำนต่อฝ่ ำยบริหำร และจะต้องไม่เรียกร้องสินบน หรือ
ผลประโยชน์ส่ว นตัวจำกคู่คำ้ โดยบริษั ทและพนัก งำนทุกท่ำนจะต้องรักษำควำมยุติธรรมในกำรเปรียบเทียบ และประเมินรำคำ
คุณภำพ ประสิทธิภำพ ควำมน่ำเชื่อถือ ตลอดจนกำรบริกำรในกำรคัดเลือกผูข้ ำยสินค้ำ และผูใ้ ห้บริกำร โดยไม่ให้สนิ บนของขวัญ และ
กำรเลีย้ งรับรองต่ำงๆ เป็ นปั จจัยที่ทำให้เกิดกำรเบี่ยงเบนกำรตัดสินใจ และพนักงำนจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่เพื่อหำผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือญำติพ่นี อ้ ง บุคคลในครอบครัวของพนักงำนอย่ำงเด็ดขำด รวมทัง้ ในโอกำสตำมประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมกำรให้ของขวัญ หำก
พนักงำนได้รบั ของขวัญที่มีมลู ค่ำเกินปกติวิสยั จำกบุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรติดต่อธุรกิจกับบริษัท ให้พนักงำนผูน้ นั้ รำยงำนเรือ่ งดังกล่ำว
ต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชัน้
เนื่องจำกปั จจุบนั กำรทำธุรกิจโดยยึดหลักธรรมำภิบำลนัน้ เป็ นสิ่งสำคัญ ในปี 2560 บริษัทจึงได้ประกำศเจตนำรมณ์เป็ นแนวร่วม
ปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2560 จำกนัน้ ได้ย่ืนขอรับรอง
โครงกำรแนวร่วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต ในรอบไตรมำสที่ 3/2562 และได้รบั กำรรับรองเป็ นสมำชิกของแนว
ร่วมปฎิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตตัง้ แต่วนั ที่ 4 พฤศจิกำยน 2562
อนึง ทำงบริษัทฯได้ย่ืนขอรับรองโครงกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชั่นไปเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2562
(3) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน บริษัทเคำรพในสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภำษำท้องถิ่นของภูมิภำค
และประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรติดต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจให้มีควำมสอดคล้องกับสภำพสังคมของภูมิภำคและประเทศ
เหล่ำนั้น โดยส่งเสริมให้เกิดควำมเคำรพร่วมกัน ระหว่ำงพนักงำนและควำมสัมพัน ธ์อันดีในกำรทำงำนร่วมกันโดยปรำศจำกกำร
คุกคำม หรือกำรล่วงละเมิดซึ่งกระทำโดยหรือกระทำต่อพนักงำน ผู้รบั จ้ำง ผู้ขำยสินค้ำและบริกำร หรือลูกค้ำ และไม่ประสงค์ให้
พนักงำนทุกคนและทุกระดับชั้นกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรคุกคำมหรือล่วงละเมิดทำงวำจำและทำงเพศต่อผูห้ นึ่งผูใ้ ดทั้งในสถำนที่
ปฏิบตั ิงำนหรือสถำนที่อนื่ หรือในระหว่ำงปฏิบตั ิหน้ำที่ให้กบั บริษัท นอกจำกนัน้ บริษัทวำงตัวเป็ นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่กระทำกำร
อันเป็ นกำรฝั กใฝ่ พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง ซึ่งพนักงำนย่อมมีเสรีภำพในกำรใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้อย่ำงเต็มที่ในฐำนะ
พลเมืองของประเทศแต่ตอ้ งมิใช่กระทำในฐำนะตัวแทนของบริษัท
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(4) กำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม บริษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้องโดยกำรไม่เลือกปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม ต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงในด้ำนเชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ พืน้ ฐำนกำรศึกษำ สถำนะของบุคคล
สภำพร่ำงกำยหรือสุขภำพ นอกจำกนี ้บริษั ทได้กำหนดให้มีบ ริกำรทำงกำรแพทย์ตำมที่ จำเป็ นเพื่อรักษำโรคหรือกำรบำดเจ็บ อัน
เนื่องจำกกำรทำงำนตลอดจนกำรรักษำพยำบำลให้แก่พนักงำนเมื่อมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน และจัดบริกำรตรวจสุขภำพเป็ นประจำทุกปี
ให้แก่พนักงำนทุกคน รวมทัง้ บริษัทคำนึงถึงกำรให้พนักงำนทุกคนทำงำนด้วยควำมปลอดภัย ปรำศจำกอุบตั ิเหตุ กำรบำดเจ็บและกำร
เจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน โดยจะพยำยำมร่วมมือกับพนักงำนทุกระดับชัน้ ในกำรสร้ำงมำตรกำรป้องกัน อุบตั ิเหตุ กำรบำดเจ็บและกำร
เจ็บป่ วยอันเกิดจำกกำรทำงำน
(5) ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค บริษัทจะให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเพียงพอในเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกำรให้บริกำรของ
บริษัท โดยกำรให้ควำมจริงในกำรโฆษณำและกำรให้ข่ำวสำรทุกชนิดตำมควำมเป็ นจริง
(6) กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม บริษั ทจะประกอบธุรกิ จโดยคำนึงถึ งกำรปฏิบัติต ำมกฎหมำยและระเบี ยบข้อบังคับต่ ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยประสงค์ให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึงกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
พยำยำมลดมลภำวะและผลกระทบต่ำงๆ อันอำจจะเกิดต่อสิง่ แวดล้อม
(7) กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรสื่อสำรกับชุมชนในท้องถิ่นและให้ควำมร่วมมือ ที่ดีใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อมในชุมชน
(8) กำรมีนวัต กรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่มีควำมรับผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัท มีกำรพัฒ นำ
นวัตกรรมอย่ ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำรลดใช้พลังงำนหรือวัตถุดิบในกำรผลิต มุ่งผลิตสินค้ำที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงกำรทบทวนกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึน้ มุ่งสร้ำงประโยชน์สงู สุดในสิ่งต่ำงๆที่ได้จำกกระบวนกำรผลิต และลด
ทิง้ ของเสียสู่สงิ่ แวดล้อม ซึ่งบริษัทได้ว่ำจ้ำงให้บริษัทผูใ้ ห้บริกำรบำบัดและกำจัดของเสียจำกอุตสำหกรรมเป็ นผูด้ ำเนินกำร
2. การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทมีกำรดำเนินงำนธุรกิจให้เป็ นไปตำมนโยบำยสิ่งแวดล้อม และให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนและกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ ย วข้อ ง มี ก ำรพัฒ นำและปรับ ปรุ งระบบกำรจัด กำรสิ่ ง แวดล้อ มในทุก กิ จ กรรมของบริษั ท เพื่ อ ลดมลภำวะและผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ รณรงค์สร้ำงจิตสำนึกและฝึ กอบรมพนักงำนในด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้ำนมลภำวะจำกเครื่องจักร มลภำวะทำงเสียง คุณภำพนำ้ ทิง้
กำรใช้สำรเคมี กำรอนุรกั ษ์พลังงำนไฟฟ้ำ กำรจัดกำรขยะประเภทต่ำงๆ กำรนำสิ่งของมำใช้ซำ้ หรือกำร นำกลับมำใช้ใหม่
ในปี 2563 บริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัทภำยนอก เข้ำมำดำเนินกำรตรวจวัดและทดสอบคุณ ภำพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับคุณภำพของ
อำกำศ (ฝุ่น), ระดับ เสียง, ระดับควำมเข้มแสง และระดับควำมร้อน ในพืน้ ที่ทำงำนของบริษัท ซึ่งผลจำกกำรตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน เป็ นไปตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับภำวะแวดล้อมและตำมกฎกระทรวง
แรงงำน เรื่องกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
เกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำงและเสียง
3. การดาเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี -
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4. กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)
ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินกำรจัดทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์คือสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั
ดีระหว่ำงพนักงำน โดยกำรร่วมทำกิจกรรมจิตอำสำ ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงำนด้วยกำรบริจำคสิ่งของที่จำเป็ นแก่ผูย้ ำกจนใน
สังคม ตลอดจนจัดกิจกรรมสัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนให้กับพนักงำน ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้
4.1 โครงการสร้างศาลาพักผ่อน จาก Eco-brick
ณ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ระยะก่อสร้าง มีนาคม ถึง มิถุนายน 2563
ด้วยทำงบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงปั ญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะเรื่องของขยะที่ย่อยสลำยได้
ยำก ซึ่งเป็ นปั ญหำที่เกิดขึน้ ในปั จจุบนั จึงนำ Eco-Brick มำเป็ นโครงสร้ำงศำลำพักผ่อน ซึ่ง Eco-Brick นัน้ คือกำรนำเศษขยะชิน้
เล็ก ๆ ที่ ไม่สำมำรถรีไซเคิลได้ เช่น ถุงขนม เชือก มำอัดแน่นในขวดพลำสติก โดยชิน้ ส่วนจะต้องไม่เปี ยก ไม่เน่ำ แล้วนำขวดเหล่ำนี ้
ไปก่อเป็ นโครงสร้ำงของกำแพงแทนอิฐ ก่อนจะฉำบปูนทับลงไป โดยในครัง้ นีม้ ีกำรใช้ Eco-Brick จำนวน 1,500 ขวด
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4.2 กิจกรรมเพื่อสังคม สอนเด็กนักเรียน ทา Eco-Brick เพื่อปลูกฝั งในการนาขยะพลาสติก มาใช้ประโยชน์ ลดปั ญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม และ มอบเครื่องกรองน้า 2 เครื่อง ขนม และจัดกิจกรรมสันทนาการ
ณ โรงเรียนวัดท่ามะปราง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
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รายการระหว่างกัน
1) รำยกำรระหว่ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อบริษัท
บริษัทร่วมทุน
L.S. Pack Co., Ltd.
(จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศสำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำม)
บริษัทร่วมค้ำ

PT. KIMPAI DYNA TUBE

ประเภทธุรกิจ
ผลิตหลอดลำมิเนต

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถือหุ้น
ถือหุน้ และ/หรือ

25%

กรรมกำรร่วมกัน

ผลิตหลอดลำมิเนต

(จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศอินโดนีเซีย)

ถือหุน้ และ/หรือ

51%

กรรมกำรร่วมกัน

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เหรียญทอง ลำมิทิวบ์ จำกัด
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด
บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิง้ จำกัด
บริษทั กิมไป๊ จำกัด
บริษัท กิมไป๊ โค้ตติง้ จำกัด
บริษทั สยำมหมึกพิมพ์และเคมีภณ
ั ฑ์ จำกัด
บริษทั คิมแพ็ค จำกัด
บริษัท แอลเอ พลำสแพค จำกัด
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เหรียญทองกำรพิมพ์
บริษทั เหรียญทองกำรพิมพ์ (กิมไป๊ ) จำกัด
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี ้ จำกัด
บริษัท อินจีนีซีสเต็มส์ จำกัด
บริษทั กิมไป๊ บอทเทิล จำกัด

ผลิตหลอดลำมิเนต
รับจ้ำงพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
รับจ้ำงพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ขำยปลีกเม็ดพลำสติก
ผลิตฟิ ลม์ ป้องกันรอยขีดข่วน
ผลิตหมึกพิมพ์
ผลิตหลอดลำมิเนต
ผลิตฟิ ลม์ ยืด
รับจ้ำงพิมพ์สิ่งพิมพ์
รับจ้ำงพิมพ์สิ่งพิมพ์
ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์
ผลิตและพัฒนำระบบ
ซอร์ฟแวร์และฮำร์ดแวร์
ผลิตและจำหน่ำยขวด
ทุกชนิด

กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน

-

กรรมกำรร่วมกัน

-

2) บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็ นกรรมกำรบริษัทและ / หรือผูถ้ ือหุน้ และ / หรือผูบ้ ริหำรสำคัญ มีดงั นี ้
- นำยสุธี
ลิม่ อติบลู ย์
- นำยชวลิต ลิ่มอติบลู ย์
- ร.ต.อ.สุเมธ ลิ่มอติบลู ย์
- นำยบุญชู ลิม่ อติบลู ย์
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ล้ำนบำท
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
รำยกำรที่เกิดขึน้ ในระหว่ำงปี
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน :
รำยได้จำกกำรขำย
ค่ำเช่ำรับ
ซือ้ สินค้ำ
ค่ำเช่ำจ่ำย
ค่ำใช้จำ่ ยอื่น

191.63

202.19

2.04
434.24

2.04
411.45

4.12

14.18
3.66

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

ไม่แตกต่ำงจำกรำยกำรที่กระทำ
กับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รำคำตำมสัญญำ
ไม่แตกต่ำงจำกรำยกำรที่กระทำ
กับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รำคำตำมสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่วมกัน

3) ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน
จำกรำยชื่อและลักษณะธุรกิจของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทข้ำงต้นนัน้ เห็นได้ชดั ว่ำ กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันหลำยบริษัท มี
ลักษณะธุรกิจที่สัมพันธ์กันกับธุรกิจของบริษัท โดยสำมำรถสนับสนุ นกันได้ ดังนั้นบริษัทจึงมีรำยกำรค้ำเป็ นธุรกิจปกติและมี
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำไม่แตกต่ำงจำกรำยกำรที่กระทำกับ
กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
4) มำตรกำรหรือขัน้ ตอนกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษั ท เมื่ อวันที่ 14 สิงหำคม 2551 มีม ติอนุมัติในหลักกำรให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมัติกำรท ำ
ธุรกรรมระหว่ำงกัน หำกธุรกรรมเหล่ำนั้นมีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดีย วกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญ ญำทั่วไปใน
สถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มี
ควำมเกี่ ยวข้อ ง ทั้งนีใ้ ห้บ ริษั ท จัด ท ำรำยกำรสรุ ป กำรท ำธุร กรรมที่ เกิด ขึน้ จริงในรอบปี ท่ี ผ่ ำนม ำ เพื่ อรำยงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรที่พึงจัดขึน้ เป็ นครัง้ แรกของปี ถัดไปหรือตำมควำมประสงค์ของคณะกรรมกำรและให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำม
ขั้นตอนกำรควบคุมภำยในของบริษัท ในกรณี ข องรำยกำรอื่นๆ เช่น รำยกำรค้ำที่เป็ นธุรกิจที่ไม่มีรำคำตลำดอ้ำงอิงรำยกำร
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร รวมถึงรำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน บริษัทได้มีกำรกำหนดขั้นตอนกำรอนุมตั ิให้
สอดคล้องเป็ นไปตำมแนวทำงในเรื่องของกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2546
5) นโยบำยหรือแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
บริษัทมีนโยบำยมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรดำเนินธุรกิจ ดังนัน้ กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันจึงมุ่งให้มีเพียงรำยกำร
ค้ำที่เป็ นธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป โดยพยำยำมให้เกิดรำยกำรระหว่ำงกันด้ำนอื่นเท่ำที่จำเป็ นเท่ำนัน้
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ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
1. งบการเงิน : สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน 3 ปี ทีผ่ ่านมา
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

สานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

ไม่มีเงือ่ นไข

ไม่มีเงือ่ นไข

ไม่มีเงือ่ นไข

ซึ่งพอสรุปรำยชื่อผูส้ อบบัญชีของสำนักงำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ที่ลงนำมในรำยงำนกำรสอบบัญชีในงบกำรเงินของบริษัท
ที่ผ่ำนมำ ดังนี ้
ทะเบียน
เลขที่

ระยะเวลำที่ลง
นำมติดต่อกันใน
งบกำรเงิน(ปี )

1 2549 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

4

2 2550 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

3 2551 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

4 2552 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

5 2553 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำยสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

6 2554 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำยสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

7 2555 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำยสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

8 2556 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำยสุมิตร ขอไพบูลย์

4885

9 2557 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

1

10 2558 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ เกษรี ณรงค์เดช

76

2

11 2559 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ เกษรี ณรงค์เดช

76

ลำดับ

ปี

บริษัทผูส้ อบบัญชี

ชื่อผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตที่ลงนำมในงบ
กำรเงิน บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด
(มหำชน)

12 2560 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

13 2561 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน

4563

14 2562 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงสำวดรณี สมกำเนิด

5007

15 2563 สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงสำวดรณี สมกำเนิด

5007

4

2
2

งบการเงินของบริษัทในปี 2549 ถึง 2563 ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีจำกสำนักงำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ที่
ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งนำงสำวดรณี สมกำเนิด ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญำตเลขที่ 5007 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทในปี 2563 ได้แสดงควำมเห็นไว้อย่ำงไม่มีเงื่อนไข
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ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในช่วงปี 2561 – 2563
1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์
หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว/สินทรัพย์ทำงกำรเงิน-หน่วยลงทุน
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
- กิจกำรอื่น – สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่พนักงำน
สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียน-หน่วยลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลุงทุนในกำรร่วมค้ำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำเพื่อซือ้ เครื่องจักร
อืน่ ๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2563

2562

2561

117,561,269
406,775,270
63,369,872
338,932,730
361,583
68,859,365
23,030,106
1,018,890,195

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

1,861,188
70,909,689
32,465,955
565,444,810
1,625,130
8,894,174
2,830,350
410,835
684,442,131
1,703,332,326

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
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หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : บาท
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจกำรอืน่
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนีค้ ่ำซือ้ สินทรัพย์
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำยใน1ปี
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน – หุน้ สำมัญ 6,000,000 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
จำหน่ำยและชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2563

2562

2561

57,550,279
24,305,834
62,927
49,425,755
8,181,043
9,251,699
2,825,733
151,603,270

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

95,526,990
32,608,306
128,135,296
279,738,566

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

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

60,000,000
52,000,000

60,000,000
52,000,000

60,000,000
52,000,000

6,000,000
1,341,112,041
(35,518,281)
1,423,593,760
1,703,332,326

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
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1.2. งบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กาไรสุทธิ

2563

2562

2561

1,587,300,883
12,877,233
1,600,178,116

1,577,990,399
22,447,826
1,600,438,225

1,654,426,625
20,223,092
1,674,649,717

1,334,039,202
125,689,934
5,764,411
1,465,493,547
4,406,653
139,091,222
8,168,172
130,923,050

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
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1.3. งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสุทธิ
รำยกำรปรับกระทบกำไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่ำย)
ดอกเบีย้ รับ
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
หนีส้ งสัยจะสูญ (กลับรำยกำร)
ขำดทุนกำรลดมูลค่ำของสินค้ำล้ำคงเหลือ (กลับรำยกำร)
ค่ำใช้จำ่ ยผลประโยชน์พนักงำน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ขำดทุน (กำไร) จำกอัตรำแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้
ขำดทุน (กำไร)ที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น / หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น / หลักทรัพย์
เพื่อค้ำ
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งขำดทุน (กำไร) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ
เงินสดจ่ำยในกำรซือ้ หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรอื่น ลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลูกหนีอ้ นื่ ลดลง (เพิ่มขึน้ )
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่พนักงำน ลดลง (เพิ่มขึน้ )
สินค้ำคงเหลือ ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรอื่น เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ำหนีอ้ ื่น – ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย เพิ่มขึน้ (ลดลง)
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
จ่ำยค่ำภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

2563

2562

2561

130,923,050

113,560,776

94,834,816

(560,628)
114,518,996
(2,134,192)
5,673,675
5,802,985
5,764,411
10,017,114
(1,848,942)
64,210

(641,123)
99,993,023
5,495,479
(10,706,763)
4,875,622

(116,072)
98,434,578
146,473
(1,987,272)
8,652,677

8,671,040
936,647
(11,446)

12,889,589
(1,903,592)
(694,351)

2,709,163

(6,080,027)

(1,262,837)

1,739,330
(304,972)
(4,406,653)
26,796,444
8,619,515
(10,787,170)
432,910
8,808,534
129,455
10,512,608
(1,832,679)
(2,444,303)
69,941
(10,343,693)
297,919,109

(1,048,216)
(11,213)
(4,170,591)
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)
(8,394,573)
250,536,774

(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
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หน่วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น/เงินลุงทุนชั่วครำว ลดลง (เพิ่มขึน้ )
เงินสดจ่ำยสำหรับเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
เงินสดจ่ำยในกำรซือ้ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยในกำรซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำเพื่อซือ้ เครื่องจักร ลดลง (เพิม่ ขึน้ )

2563

2562

2561

560,628
(79,882,273)
(37,209,600)
(53,526,381)
651,312
(387,960)
(2,830,350)

641,123
(176,237,336)
(116,916,357)
135,270
(97,154)
(697,040)

119,386
(67,003,633)
884,327
(308,697)
(2,662,920)

-

514,834

514,834

908,399

(49,208)

(674,808)

(171,716,225)

(292,705,868)

(69,131,511)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ำยชำระหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ

(6,755,033)

-

-

เงินสดจ่ำยชำระต้นทุนทำงกำรเงิน

(5,764,411)

-

-

เงินปั นผลจ่ำย

(33,000,000)

(28,020,000)

(34,980,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

(45,519,444)

(28,020,000)

(34,980,000)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

80,683,440

(70,189,094)

62,326,354

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี

36,877,829

107,066,923

44,740,569

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิน้ ปี

117,561,269

36,877,829

107,066,923

4,791,876

5,057,344

914,357

679,040

2,662,920

3,594,220

7,985,332

12,518,038

20,979,262

111,533,722

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – สิทธิกำรเช่ำรอตัดบัญชี ลดลง (เพิ่มขึน้ )
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำอื่น ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน) จำกกิจกรรมลงทุน

กิจกรรมทีไ่ ม่กระทบเงินสด
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง (เพิ่มขึน้ ) เนื่องจำก
กำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็ นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เจ้ำหนีค้ ่ำซือ้ สินทรัพย์เพิ่มขึน้ จำกกำรซือ้ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้เพิ่มขึน้ จำกเจ้ำหนีต้ ำมสัญญำเช่ำ
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน
2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
เท่ำ
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
เท่ำ
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ
เท่ำ
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
วัน
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
เท่ำ
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย
วัน
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้
เท่ำ
ระยะเวลำชำระหนี ้
วัน
Cash Cycle
วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
(%)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
(%)
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
(%)
อัตรำกำไรสุทธิ
(%)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)
(%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
(%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
(%)
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
เท่ำ
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
เท่ำ
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน(หลักเงินสด)
เท่ำ
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
(%)
ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share)
มูลค่ำที่ตรำไว้
บำท
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้
บำท
กำไรสุทธิต่อหุน้
บำท

2562

2561

6.72
6.11
3.79
95.02
17.53
20.54
17.21
20.92
94.64

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

15.96
9.13
227.55
8.16
9.51

14.69
7.81
220.62
7.08
8.82

13.72
6.40
175.50
5.66
7.81

9.05
23.15
0.94

8.42
22.47
1.07

7.45
19.24
1.18

0.20
2.18
30.02

0.13
1.73
30.17

0.15
1.63
30.17

10.00
237.27
21.82

10.00
221.74
18.93

10.00
207.39
15.81
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2563
อัตราการเติบโต (Growth Rate)
ขำย
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม

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

0.59
(0.90)
(7.10)
15.29
13.71
67.02

2562

2561

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

4.91
7.01
10.92
(19.82)
0.83
(21.30)

2. คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำย ดังนี ้
ผลิตภัณฑ์ / บริการ
ฟิ ลม์ พลำสติก
บริกำรงำนพิมพ์ (รวมงำนพิมพ์ฉลำกกำว)
หลอดลำมิเนต
อืน่ ๆ
รวมมูลค่ำจำหน่ำย
อัตรำเพิ่ม (ลด) ของมูลค่ำจำหน่ำย

2563
ล้านบาท %
1,044.44 66
450.36 28
89.93
6
2.57
0
1,587.30 100
0.59

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

ยอดขาย
บริษัท มีรำยได้จำกกำรขำยสำหรับปี 2563 เพิ่มขึน้ จำกปี 2562 จำนวน 9.31 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 2 ส่วนงำนงำนที่เพิ่มขึน้ และ
ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ได้แก่ ส่วนงำนบริกำรงำนพิมพ์มียอดขำยเพิ่มขึน้ จำนวน 45.14 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่ มขึน้ ร้อยละ 11.1 โดยมี
รำยได้จ ำกกำรขำยในปี ก่ อ น จ ำนวน 405.22 ล้ำ นบำท และในปี นี ้ จ ำนวน 450.36 ล้ำ นบำท ตำมลำดับ ซึ่ง เป็ น กำรเพิ่ ม ขึ น้ สื บ
เนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ หรือ COVID - 19 ทำให้บริษัทมีงำนสั่งทำฉลำกกำวของสินค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์
ฆ่ ำ เชื ้อ โรคและผลิ ต ภัณ ฑ์ท ำควำมสะอำดเข้ำ มำจ ำนวนมำกโดยเฉพำะในช่ ว งไตรมำส 2 ของปี ส ำหรับ ส่ ว นงำนอื่ น (จ ำหน่ ำ ย
เครื่องสำอำง) มีรำยได้จำกกำรขำยลดลงอย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่ปีก่อน โดยปี นลี ้ ดลงจำนวน 33.93 ล้ำนบำท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 93.0 โดย
มีรำยได้จำกกำรขำยในปี ก่อน จำนวน 36.50 ล้ำนบำท และในปี นี ้ จำนวน 2.57 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งยอดขำยของสินค้ำกลุ่มนีบ้ ริษัท
เริ่มดำเนินงำนในปี 2561 เป็ นปี แรก โดยกำรซือ้ สินค้ำสำเร็จรูปในประเทศไทยส่งออกไปจำหน่ำยในประเทศจีนเพื่อทดลองตลำด ซึ่งผล
ตอบรับในช่วงแรกค่อนข้ำงดี แต่ต่อมำประเทศจีนมีกำรผลิตสินค้ำกลุ่มนีภ้ ำยในประเทศมำกขึน้ ประกอบกับองค์กำรอำหำรและยำของ
ประเทศจีนค่อนข้ำงเข้มงวด ด้วยสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ทำให้คำสั่งซือ้ เริ่มทยอยลดลงตัง้ แต่ปี 2562 อย่ำงต่อเนื่อง จนในที่สุดบริษัทจึง
หยุดจำหน่ำยสินค้ำกลุ่มนีต้ งั้ แต่ ไตรมำส 1 ปี นี ้ เป็ นต้นมำ
ต้นทุนขายและกาไรขั้นต้น
บริษัท มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึน้ จำนวน 21.42 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่ เกิดจำกส่วนงำนบริกำรงำนพิมพ์ ซึ่งเป็ นผลมำจำกยอดขำยที่
เพิ่มขึน้ จำกที่ได้อธิบำยไว้ขำ้ งต้น จึงส่งผลต่ออัตรำต้นทุนวัตถุดิบต่อยอดขำยลดลงอย่ำงมำก ประกอบกับส่วนงำนฟิ ล์มพลำสติกมีอตั รำ
ต้นทุนวัตถุดิบต่อยอดขำยลดลง เนื่องจำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำต่อเนื่องจึงมีผลต่อรำคำเม็ดพลำสติกซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักมีรำคำถูกลง

68 | P a g e รายงานประจาปี 2563 บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
บริษัท มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยรวม ลดลงจำนวน 9.60 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรตัง้ สำรอง
หนีส้ งั สัยจะสูญลดลง 8.41 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรรับชำระเงินจำกลูกหนีร้ ำยตัวที่ตงั้ สำรองไว้ในปี ก่อน ทำให้ปีนีม้ ีกำรกลับรำยกำรหนี ้
สงสัยจะสูญมำกกว่ำกำรตัง้ สำรองไว้ ขณะที่ปีนบี ้ ริษัทมีตน้ ทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ 5.76 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญ ญำเช่ำ มำใช้ครัง้ แรก ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (ดูรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อ 2.1.2 ข้อ 4.7 และ ข้อ 15)
นอกจำกรำยกำรข้ำงต้นแล้ว บริษัทมีกำรรับรูส้ ่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำเพิ่มขึน้ จำนวน 0.24 ล้ำนบำท
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อน เนื่องจำกผลประกอบกำรสุทธิเพิ่มขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
ของปี 2563 และปี 2562 เท่ำกับ 139.09 ล้ำนบำท และ 123.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึน้ จำนวน 15.92 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึน้
ร้อยละ 12.9 ขณะที่ค่ ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้ของปี 2563 และปี 2562 เท่ำกับ 8.17 ล้ำนบำท และ 9.61 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยลดลง
จำนวน 1.44 ล้ำนบำท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 15.0 ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี สำหรับกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมกำร
ลงทุนในกำรลดหย่อนภำษี ได้เพิ่มขึน้ จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2563 และปี 2562 เท่ำกับ 130.92 ล้ำนบำท
และ 113.56 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษั ท มี สิ น ทรัพ ย์รวมในปี 2563 และปี 2562 เท่ ำ กับ 1,703.33 ล้ำ นบำท และ 1,497.95 ล้ำ นบำท ตำมลำดับ เพิ่ ม ขึ น้ จำนวน
205.38 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.7 ส่วนใหญ่เกิดจำกยอดคงเหลือของเงินสด เงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนชั่วครำวสุทธิใน
หน่วยลงทุนหรือสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น รวมกันเพิ่มขึน้ จำนวน 154.26 ล้ำนบำท สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ เพิ่มขึน้ จำนวน 112.48 ล้ำนบำท
เนื่องจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ มำใช้ครัง้ แรก ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (ดู
รำยละเอียดในหมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงินข้อ 2.1.2 ข้อ 4.7 และข้อ 11) เงินลงทุนในกำรร่ว มค้ำ เพิ่มขึ น้ จำนวน 32.47 ล้ำนบำท
เนื่องจำกกำรชำระทุนจดทะเบียนในกำรร่วมค้ำกับบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย (ดูรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 1.4.1
และ ข้อ 10.2)
คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนีก้ ำรค้ำทัง้ ในส่วนของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอืน่ สำมำรถดูรำยละเอียดแยกตำมอำยุหนีแ้ ละจำนวนค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญ ณ วันสิน้ ปี ได้จำกงบกำรเงินตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5) และข้อ 6) ตำมลำดับ บริษัทมีนโยบำยในกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญโดยพิจำรณำจำกฐำนะปั จจุบนั ของลูกหนีแ้ ละประมำณขึน้ จำกจำนวนที่คำดว่ำอำจเก็บหนีไ้ ม่ได้ นอกจำกนีก้ ำรกระจุกตัว
ของควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เป็ นผลจำกลูกหนีก้ ำรค้ำ เกิด ขึน้ แบบจำกัดเนื่องจำกบริษัทมีลกู ค้ำจำนวนมำกรำยที่มี กำรกระจำย
ครอบคลุมทัง้ ผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ำย และลูกค้ำเหล่ำนัน้ อยู่ในตลำดที่กระจำยอย่ำงหลำกหลำย ด้วยเหตุผลเหล่ำนี ้ ทำให้ฝ่ำยบริหำรเชื่อว่ำ
ไม่มีกำรเพิ่มเติมควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของลูกค้ำ นอกจำกนัน้ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 11) ได้แสดงรำยละเอียดของ
สินทรัพย์ถำวรในกลุ่มต่ำงๆ ที่มีรำคำตำมบัญชีเท่ำกับศูนย์แล้วแต่ยงั คงใช้งำนอยู่
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สภาพคล่อง
1. กระแสเงินสดจำกตัวเลขงบกระแสเงินสดที่ได้เปรียบเทียบในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง พบว่ำบริษัทมี กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำร
ดำเนินงำนเป็ นบวกอย่ำงสม่ำเสมอ บริษัทสำมำรถหมุนเวียนกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน โดยไม่มีกำรใช้แหล่งเงินทุนจำกภำยนอก
เลย ถึงแม้ว่ำจะมีกำรลงทุนที่ใช้เงินเป็ นจำนวนมำกอยู่บำ้ ง เช่น มีกำรลงทุนในสินทรัพย์ท่ีใช้ในกำรดำเนิน งำนของกิจกำร กลุ่มที่ดิน
อำคำร และอุปกรณ์ ในปี 2563 ปี 2562 และ ปี 2561 เป็ นจำนวน 53.53 ล้ำนบำท จำนวน 116.92 ล้ำนบำท และจำนวน 67.00 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ
2. อัตรำส่วนสภำพคล่องที่สำคัญ อัตรำส่วนสภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี เป็ นไปในทิศทำงเดียวกับกระแสเงินสดบริษัทไม่มีปัญหำใน
เรื่องของสภำพคล่อง
3. รำยจ่ำยลงทุน โดยภำพรวมที่ผ่ำนมำ ในช่วงปี 2557 ถึง 2563 บริษัทมีกำรลงทุนที่ตอ้ งใช้เงินส่วนใหญ่เป็ นกำรลงทุนเพิ่มเติมใน
ส่วนของเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มบริกำรงำนพิมพ์และผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลำสติก เนื่องจำกบริษัทได้
เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรเติบโตและเพื่อให้กำ้ วทันเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำว และมีแนวโน้มที่จะลงทุนเพิม่ ในปี
ต่อๆ ไป โดยในช่วงต้นปี 2564 บริษัทมีกำรวำงเงินมัดจำเพื่อสั่งซือ้ เครือ่ งจักรสำหรับส่วนงำนฟิ ลม์ พลำสติก เพื่อรองรับกำลังกำรผลิตให้
สนองตอบควำมต้องกำรของตลำดที่เพิ่มมำกขึน้ ตลอดจนกำรลงทุนเพื่อกำรประหยัดพลังงำนโดยในปี 2562 บริษัท ได้ลงทุนติดตัง้ แผง
โซล่ำเซลล์ท่ีโรงงำนนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ โดยติดตัง้ แล้วเสร็จในไตรมำส 1 ปี 2563 แล้ว ทัง้ นี ้ ในปี 2564 บริษัทมีนโยบำยในกำร
ลงทุนเพื่อประหยัดพลังงำนต่อเนื่องโดยคำดว่ำจะลงทุนติดตัง้ แผงโซล่ำเซลล์เพิ่มอีกในหลำยสำขำ
แหล่งทีม่ าของเงินทุน
เกี่ยวกับโครงสร้ำงเงินลงทุน โปรดดูรำยละเอียดในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
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กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
1. ภาพรวม
ปี 2563 เป็ นปี ที่มียอดขำยเพิ่มขึน้ สืบเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ หรือ COVID - 19 ทำให้บริษัทมี
คำสั่งซือ้ ฉลำกกำวของสินค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ โรคและผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด เข้ำมำจำนวนมำกโดยเฉพำะในช่วงไตรมำส 2
ของปี และ เนื่องจำกกำรระบำดของไวรัสส่งผลให้ทำงองค์กำรอำหำรและยำของสำธำรณรัฐประชำชนจีนมีควำมเข้มงวดมำกขึน้ ทำ
ให้คำสั่งซือ้ จำกประเทศจีนเริ่มทยอยลดลง บริษัทจึงตัดสินใจหยุดจำหน่ำยสิน ค้ำกลุ่มส่งออก อย่ำงไรก็ตำมกำรชะลอตัวของภำวะ
เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้เกิดกำรชะลอตัวของภำคอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิก ส์ อุตสำหกรรมอำหำร
เป็ นต้น ซึ่งมีผลให้ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติกที่ใช้ในอุตสำหกรรมดังกล่ำวชะลอตัวลง
บริษัทยังคงเป็ นผูน้ ำกลุ่มหลอดลำมิเนตเนื่องจำกได้รบั กำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำ แม้ว่ำจะมีสภำวกำรณ์แข่งขันที่รุนแรง ทัง้ นีท้ ำง
บริษ ัทได้มีแผนกำรพัฒ นำผลิต ภัณ ฑ์ ชนิด Mono Material เพื่อ ตอบสนองควำมต้อ งกำรของลูกค้ำ กลุ่ม รัก ษ์สิ่งแวดล้อม ในด้ำ น
ยอดขำยของกลุ่มผลิตหลอดลำมิเนตยังมียอดสั่งซือ้ เข้ำมำสม่ำเสมอ ดังนัน้ ภำพรวมของกลุ่มหลอดลำมิเนตยังดีอยู่
ในแง่กำรวิจยั พัฒนำสินค้ำ ปี 2563 ทำงทีมพัฒนำให้ควำมสำคัญด้ำ นควำมสำมำรถในกำรผลิตเพื่อลดปริมำณกำรสูญเสีย และ
มุ่งเน้นกำรผลิตให้สำมำรถตอบโจทย์ตำมสถำนกำรณ์ปัจ จุบนั ได้
สรุปภำพรวมในปี 2563 ยอดขำยเติบโตเพียง 0.59%เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสCOVID -19
ทำให้สภำวะกำรส่งออกลดลง อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มสินค้ำฉลำกกำวที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ มียอดขำยเพิ่มขึน้ จึงยัง
สำมำรถครอบคลุมยอดขำยที่ลดลงจำกกำรส่งออกได้
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2. ความสามารถในการทากาไร
ผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบ 3 ปี ท่ผี ่ำนมำ
หน่วย : บาท
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กาไรสุทธิ

2563

2562

หน่วย : บาท
2561

1,587,300,883
12,877,233
1,600,178,116

1,577,990,399
22,447,826
1,600,438,225

1,654,426,625
20,223,092
1,674,649,717

1,334,039,202
125,689,934
5,764,411
1,465,493,547
4,406,653
139,091,222
8,168,172
130,923,050

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

ผลกำรด ำเนิ น งำน ในปี 2563 บริษั ท มี รำยได้จ ำกกำรขำยสำหรับ ปี 2563 เพิ่ ม ขึน้ จำกปี 2562 จำนวน 9.31 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย 2 ส่วนงำนงำนที่เพิม่ ขึน้ และลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ ได้แก่ ส่วนงำนบริกำรงำนพิมพ์มียอดขำยเพิ่มขึน้ จำนวน 45.14
ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.1 โดยมีรำยได้จำกกำรขำยในปี ก่อน จำนวน 405.22 ล้ำนบำท และในปี นี ้ จำนวน 450.36
ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งเป็ นกำรเพิ่มขึน้ สืบเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ หรือ COVID - 19 ทำให้
บริษัทมีงำนสั่งทำฉลำกกำวของสินค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ โรคและผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดเข้ำมำจำนวนมำกโดยเฉพำะ
ในช่วงไตรมำส 2 ของปี สำหรับส่วนงำนอื่น (จำหน่ำยเครื่องสำอำง) มีรำยได้จำกกำรขำยลดลงอย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่ปีก่อน โดยปี นี ้
ลดลงจำนวน 33.93 ล้ำนบำท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 93.0 โดยมีรำยได้จำกกำรขำยในปี ก่อน จำนวน 36.50 ล้ำนบำท และในปี นี ้
จำนวน 2.57 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งยอดขำยของสินค้ำกลุ่มนีบ้ ริษัทเริ่มดำเนิน งำนในปี 2561 เป็ นปี แรก โดยกำรซือ้ สินค้ำ
สำเร็จรูปในประเทศไทยส่งออกไปจำหน่ำยในประเทศจีนเพื่อทดลองตลำด ซึ่งผลตอบรับในช่วงแรกค่อนข้ำงดี แต่ต่อมำประเทศ
จีนมี กำรผลิตสินค้ำกลุ่มนีภ้ ำยในประเทศมำกขึน้ ประกอบกับองค์กำรอำหำรและยำของประเทศจี นค่อนข้ำ งเข้มงวด ด้วย
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำว ทำให้คำสั่งซือ้ เริ่มทยอยลดลงตัง้ แต่ปี 2562 อย่ำงต่อเนื่อง จนในที่สดุ บริษัทจึงหยุดจำหน่ำยสินค้ำกลุ่มนี ้
ตัง้ แต่ ไตรมำส 1 ปี นี ้ เป็ นต้นมำ
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อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไรเปรียบเทียบ 3 ปี ท่ผี ่ำนมำ
2563
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
(%)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
(%)
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
(%)
อัตรำกำไรสุทธิ
(%)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)
(%)

15.96
9.13
227.55
8.16
9.51

2562
14.69
7.81
220.62
7.08
8.82

2561
13.72
6.40
175.50
5.66
7.81

อัต รำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไรในปี 2563 พบว่ำอัต รำกำรท ำกำไรโดยส่วนใหญ่ จะเพิ่ ม ขึน้ ประกอบกับ
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไรของกิจกำรอยู่ในระดับสูงกว่ำปี ท่ผี ่ำนๆ มำ ซึ่งแสดงถึงบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรในกำรหำกำไรได้
ในระดับที่เหมำะสมสม่ำเสมอ และสำมำรถดำเนินกำรทำกำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง
3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
3.1. ฐำนะทำงกำรเงินเปรียบเทียบ 3 ปี ท่ผี ่ำนมำ
หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์รวมทัง้ สิน้
หนีส้ ินหมุนเวียนรวม
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนรวม
หนีส้ ินรวมทัง้ สิน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทัง้ สิน้

2563
1,018,890,195
684,442,131
1,703,332,326
151,603,270
128,135,296
279,738,566
1,423,593,760
1,703,332,326

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

ฐำนะทำงกำรเงินในปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ จำกปี ท่ีผ่ำนมำ ส่วนใหญ่เกิดจำกยอดคงเหลือของเงินสด เงินฝำก
ธนำคำร และเงิน ลงทุ น ชั่ว ครำวสุท ธิ ในหน่ วยลงทุน หรือ สิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิ น อื่ น รวมกัน เพิ่ ม ขึน้ จ ำนวน 154.26 ล้ำ นบำท
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ เพิ่มขึน้ จำนวน 112.48 ล้ำนบำท และหนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เกิดจำกหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึน้ รวม
104.78 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ มำใช้ครัง้ แรก ณ วันที่
1 มกรำคม 2563 (ดูรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.1.2 ข้อ 4.7 ข้อ 11 และข้อ 15) เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
เพิ่มขึน้ จำนวน 32.47 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรชำระทุนจดทะเบียนในร่วมค้ำกับบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย (ดูรำยละเอียดใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 1.4.1 และข้อ 10.2)
ภำระผูกพันและหนีส้ ินที่อำจจะเกิดขึน้ ตำมที่มีกำรเปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 25 โดยส่วนใหญ่บริษัทมีภำระ
ผูกพันจำกกำรซือ้ ทรัพย์ถำวร ซึ่งมีผลผูกพันจำกกำรจ่ำยชำระเงินมัดจำในกำรสั่งซือ้ ซึ่งเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันกับ
ผูข้ ำยโดยจะชำระส่วนที่เหลือเมื่อส่งมอบทรัพย์สินเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรสั่งซือ้
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3.2. อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์เปรียบเทียบ 3 ปี ท่ผี ่ำนมำ
2563
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
(%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
(%)
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
เท่ำ

9.05
23.15
0.94

2562
8.42
22.47
1.07

2561
7.45
19.24
1.18

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์ในปี 2563 โดยภำพรวมบริษัทมีตวั เลขอัตรำส่วนอยู่ในระดับใกล้เคียง
กันกับปี ก่อนๆ ซึ่งแสดงถึงบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรในกำรใช้สินทรัพย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน ในระดับที่
เหมำะสม สม่ำเสมอและดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
4. ความเพียงพอของเงินทุน
อัตรำส่วนแสดงสภำพคล่อง ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ และนโยบำยทำงกำรเงินเปรียบเทียบ 3 ปี ท่ผี ่ำนมำ
2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
เท่ำ
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
เท่ำ
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ
เท่ำ
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
วัน
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
เท่ำ
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย
วัน
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้
เท่ำ
ระยะเวลำชำระหนี ้
วัน
Cash Cycle
วัน
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
เท่ำ
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้
เท่ำ
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (หลักเงินสด)
เท่ำ
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
(%)

2562

2561

6.72
6.11
3.79
95.02
17.53
20.54
17.21
20.92
94.64

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

0.20
N/A
2.18
*30.02

0.13
N/A
1.73
30.17

0.15
N/A
1.63
30.17

* ยังไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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5. ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคต
1). รำคำเม็ดพลำสติก
กำรผันผวนของรำคำเม็ด พลำสติกซึ่งเป็ นต้นทุนหลักของ ฟิ ล์มพลำสติกของบริษัท มีผลกระทบต่อยอดขำยของบริษัท ถ้ำเรำได้
รำคำเม็ดพลำสติกที่สงู หรือแพงกว่ำคู่แข่งก็จะทำให้ลกู ค้ำหันไปซือ้ จำกคู่แข่งแทนดังนัน้ ทำง บริษัทได้ดำเนินกำรและMonitorในเรื่องกำร
จัดซือ้ เม็ดพลำสติกเพื่อให้ได้มำซึ่งรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้ อย่ำงเคร่งครัดและอย่ำงมีระบบ อีกทัง้ มีกำรดำเนินกำรเรือ่ งกำรทำสัญญำ
ซึ่งในปี นี ้ ช่วงปลำยปี ได้เริ่มคุยกับ ทำง Supplier จำกทำงต่ำงประเทศเพื่อทำสัญญำไม่เพียงแต่เรืองรำคำที่ดี ยังหมำยถึงกำรได้ควำม
มั่นใจในกำรส่งมอบแน่นอน ด้วย ส่วนในเรื่องกำร Supply ที่จะมีผลต่อรำคำ ทำงบริษัทก็ได้ดำเนินกำรตำมที่ได้แจ้งไว้ว่ำ เรำได้มีแหล่ง
supply เพิม่ ขึน้ มำ 1-2 รำย เพื่อกำรต่อรองของรำคำ เลยไม่ได้ทำให้กำรที่เม็ดพลำสติกขำดตลำดแล้วมีผลต่อรำคำเพรำะเรำสำมำรถใช้
จำกแหล่ง Supply อื่นได้ และในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ รำคำเม็ดพลำสติก ไม่ค่อยได้ผนั ผวนเท่ำไร เนือ่งด้วยสถำนกำรณ์ แพร่กระจำยของ
ไวรัส โควิด ทำให้ควำมต้องกำรใช้นำ้ มันลดลง ทำให้รำคำนำ้ มัน ลดลง จึงส่งผลให้รำคำพลำสติก ลดลงตำมไป จึงทำให้ในปี 2563 ที่
ผ่ำนมำทำงบริษัท มีควำมสำมำรถในกำรขำยสินค้ำได้ท่รี ำคำปกติ ด้วยต้นทุนกำรผลิตจำกวัตถุดิบที่ต่ำลง
กรำฟแสดงแนวโน้มของรำคำเม็ดพลำสติก PP, LLDPE และ นำ้ มัน
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2).สภำวกำรณ์แข่งขันของอุตสำหกรรมฟิ ล์มที่ยงั คงมีกำรแข่งขันสูงขึน้ ทัง้ เรื่องรำคำ คุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร
แนวโน้มในปี 2563 สภำวกำรณ์แข่งขันของอุตสำหกรรมฟิ ล์มยังคงมีกำรแข่งขันที่สูงและรุ นแรงมำกทั้งเรื่องรำคำ คุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ และกำรบริกำร โดยเฉพำะกำรนำเข้ำฟิ ลม์ จำกต่ำงประเทศเพื่อจำหน่ำยในประเทศไทย และในขณะเดียวกันผูผ้ ลิตในประเทศ
หลำยรำยก็ได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อขยำยกำลังกำรผลิตของตนเอง ในขณะที่ทำงบริษัทได้เน้นเรื่องกำรเพิ่มผลผลิต โดยมีกำรซ่อมบำรุ ง
เครื่องจักรเพื่อให้สำมำรถผลิตได้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ กว่ำเดิม เพื่อตอบสนองต่อลูกค้ำในด้ำนคุณภำพและควำมรวดเร็วในกำรผลิต
และจัดส่ง โดยบริษัทได้เพิ่มยอดขำยในกลุ่มสินค้ำฟิ ลม์ พิเศษ ซึ่งต่อยอดมำจำกปี ท่ผี ่ำนมำ ทำให้บริษัทสำมำรถตอบสนองลูกค้ำได้ดีขึน้
ทัง้ ในด้ำนคุณภำพและบริกำรและในขณะเดียวกันสินค้ำฟิ ล์มพิเศษที่ทำงบริษัทมีฐำนลูกค้ำเดิมอยู่แล้วก็ได้มีกำรเพิ่มยอดขำยมำกขึ น้
และได้มีกำรสนับสนุนและผลักดันให้กลุ่มลูกค้ำใหม่ๆ มีกำรรับรูแ้ ละเกิดกำรเลือกใช้ฟิลม์ ชนิดพิเศษของบริษัทมำกขึน้
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รายงานผูส้ อบบัญชีรบั อน ุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบงบการเงิ น ที่ แสดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ วนได้เสี ยของบริ ษ ัท ไทย โอ.พี .พี . จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ้ น งบกาไรขาดทุ น งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็ น ว่ า งบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ วนได้ เสี ยและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การข้ างต้ น นี้ แสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่
31 ธั น วาคม 2563 และผลการด าเนิ น งานและกระแสเงิ น สดส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ยวกัน ของบริ ษ ัท ไทย โอ.พี .พี . จ ากัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน ที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิน เฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ
รับผิ ดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ข้าพเจ้าได้รับเพี ยงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินที่
แสดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ วน ได้ เสี ยแ ล ะ ง บ ก าร เงิน เฉ พ าะ ก ิจ ก าร ส าห รั บ งวด ปั จ จุ บั น ข้ า พ เจ้ า ได้ น า เรื่ อ งเห ล่ านี้
มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่ อไปนี้
การแสดงมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 และข้อ 8 บริ ษทั ฯ มีสินค้าสาเร็ จรู ป จานวน 48.12 ล้านบาท ซึ่ งสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ดังกล่าวเป็ นสิ นค้าประเภทฟิ ล์มพลาสติกและสติ๊กเกอร์ ที่ผลิตตามคาสั่งซื้ อเป็ นรู ปแบบเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย และสิ นค้าที่ผลิตเพื่อ
ก าร จ าห น่ าย ทั่ ว ไ ป ป ก ติ บ ริ ษั ท ฯ จ ะ มี ก าร ผ ลิ ต สิ น ค้ าใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว าม ต้ อ ง ก าร ข อ ง ต ล าด ใ น ปั จ จุ บั น
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ อ าจมี สิ น ค้าส าเร็ จ รู ป ที่ ผ ลิ ต เกิ น ค าสั่ ง ซื้ อ หรื อ เป็ นสิ น ค้า ที่ ล้าสมัย ซึ่ งการวัด มู ล ค่ าของสิ น ค้า คงเหลื อ เป็ น
เรื่ องที่มีนยั สาคัญซึ่ งต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการตรวจสอบ และตามนโยบายการบัญชีสาหรับสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯ ที่แสดง
มู ล ค่ า ตามราคาทุ น หรื อมู ล ค่ า สุ ทธิ ที่ จะได้ รั บ แล้ ว แต่ ร าคาใดจะต่ า กว่ า นั้ น ผู ้บ ริ หารใช้ ดุ ล ยพิ นิ จในการพิ จ ารณาจ านวน
ค่ าเผื่ อ การลดมู ล ค่ า สิ น ค้าส าเร็ จ รู ป โดยกาหนดจ านวนค่ าเผื่ อ การลดมู ล ค่ าสิ น ค้าจากอัต ราร้ อ ยละของมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ค้า
ที่ เคลื่ อ นไหวช้าหรื อ ล้าสมัยในแต่ ล ะช่ วงอายุข องสิ น ค้าคงเหลื อ และวิ เคราะห์ สิ น ค้าที่ เคลื่ อ นไหวช้าหรื อ ล้าสมัย รายตัวประกอบ
โดยมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดการณ์ว่าจะจาหน่ายได้
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าว
ข้ า พเจ้ า ทดสอบการควบคุ ม ภายในเกี่ ย วกั บ การค านวณต้ น ทุ น สิ นค้ า เข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ การตรวจนั บ สิ นค้ า ตรวจสอบ
การจัด ท ารายงานวิ เคราะห์ อ ายุ ข องสิ น ค้า สอบถามฝ่ ายบริ หารและพิ จ ารณาความเหมาะสมของข้ อ สมมติ ฐ านและวิ ธี ก ารที่
ผู ้ บ ริ ห ารใช้ ใ น การก าห น ด มู ลค่ าสุ ท ธิ ที่ ค าด ว่ า จะได้ รั บ โด ยการต รวจส อบ ห ลั ก ฐาน ซึ่ งแส ด งถึ งการป ระม าณ การ
เรื่ องการก าห น ดอั ต ราร้ อ ยละที่ ใช้ ใ น การค าน วณ ค่ า เผื่ อ การลดมู ล ค่ า สิ น ค้ า ใน แต่ ล ะช่ วงอายุ สิ น ค้ า และการทดสอบ
การค านวณค่ า เผื่ อ การลดมู ล ค่ า สิ นค้ า คงเหลื อ โดยเปรี ยบเที ย บต้ น ทุ น ของสิ นค้ า คงเหลื อ กั บ มู ล ค่ า สุ ทธิ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
นอกจากนี้ขา้ พเจ้าได้ให้ความสาคัญกับความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้ าพเจ้า ได้ อ่ านรายงานประจ าปี หากข้า พเจ้าสรุ ปได้ว่ า มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ นสาระส าคัญ ข้ า พเจ้ า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ข อ งบ ริ ษั ท ใน การด าเนิ น งาน ต่ อ เนื่ อ ง เปิ ด เผ ยเรื่ อ งที่ เกี่ ยวกั บ การด าเนิ น งาน ต่ อ เนื่ อ ง (ต าม ค วาม เห ม าะส ม ) แล ะ
การใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน หรื อไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้ า พเจ้า มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า งบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี
ส่ ว นได้ เสี ยและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ งอั น เป็ นสาระส าคั ญ หรื อไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นการรั บ ประกั น ว่ า การปฏิ บั ติ ง าน ตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสาคัญ เมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุ และประเมิ น ความเสี่ ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ ข ัดต่ อข้ อเท็ จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ ในงบการเงิน ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตาม
วิ ธี ส่ วนได้ เสี ยและงบการเงิน เฉพาะกิจ การ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ตหรื อข้ อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บั ติ ง าน
ตามวิ ธี การตรวจสอบเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ยงเหล่ านั้ น และได้ ห ลัก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ท าความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี การตรวจสอบที่ เ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั

•

ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู ้บ ริ หารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ป เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์ ก ารบั ญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของผู ้บ ริ หารและจากหลั ก ฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ความสามารถของบริ ษั ท ในการด าเนิ นงานต่ อ เนื่ องห รื อไม่ ถ้ า ข้ า พเจ้ า ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า มี ค วาม
ไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบ
การเงิ น ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ห รื อ ถ้ า การเปิ ด เผ ยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไม่ เพี ยงพ อ ค วาม เห็ น ข อ งข้ า พ เจ้ า จะ เป ลี่ ยน แ ป ล งไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
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•

ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

•

ได้รั บ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ย งพอเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทางการเงิ น ของบริ ษ ัท ร่ ว มเพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ป ระ เด็ น ที่ มี นั ยส าคั ญ ที่ พ บ จ าก ก ารต ร วจ ส อ บ รวม ถึ งข้ อ บ ก พ ร่ อ งที่ มี นั ยส าคั ญ ใน ระ บ บ ก าร ค วบ คุ ม ภ ายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้า ได้ ใ ห้ ค ารั บ รองแก่ ผู ้มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลว่ า ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดจรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
เป็ นอิสระและได้สื่อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกากับ ดู แลเกี่ ยวกับ ความสัม พัน ธ์ท้ ังหมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุ ผลที่
บุ ค คลภายนอกอาจพิ จ ารณาว่ า กระทบต่ อ ความเป็ นอิ ส ระของข้ า พเจ้ า และมาตรการที่ ข้ า พเจ้ า ใช้ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ข้ า พเจ้ า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่
ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวดรณี สมกาเนิด)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
เลขทะเบียน 5007
สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 เรื่ องทัว่ ไป
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จากัด ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2526 ต่อมาบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2537 บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาเนินธุรกิจหลักในการผลิต
และจาหน่ายพลาสติกฟิ ล์ม สติ๊กเกอร์ หลอดลามิเนตและผลิตภัณฑ์ใช้ในการหีบห่อ
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีที่ทาการดังต่อไปนี้
1. สานักงานใหญ่ - 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
2. สาขาที่ 1

- 119 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุ ง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร

3. สาขาที่ 2

- 3706/1 ซอยประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร

4. สาขาที่ 3

- 2234/5 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร

5. สาขาที่ 4

- 107 หมู่ 4 นิ ค มอุ ต สาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุ ง แขวงล าปลาทิ ว
เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร

6. สาขาที่ 5

- 85/2 หมู่ 1 ตาบลหอมศีล อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

7. สาขาที่ 6

- 91/3 หมู่ 5 ตาบลบางสมัคร อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

8. สาขาที่ 7

- 91/5 หมู่ 5 ตาบลบางสมัคร อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9. สาขาที่ 8

- 91/9 หมู่ 5 ตาบลบางสมัคร อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบ ตั ิ ท างการบัญ ชี ที่ ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงิ น ฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินที่ เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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1.3 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดัง กล่ าวอาจน ามาซึ่ งความไม่ แ น่ น อนและผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้อ มของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ างไรก็ ต าม
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่ องและจะประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ฝ่ายบริ หาร
ได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
1.4 บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1.4.1 กิจการที่ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีผถู ้ ือหุ้นและ / หรื อกรรมการร่ วมกัน มีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ร่ วม
L.S Pack Co., Ltd.
(จัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม)
การร่ วมค้า
PT. Kimpai Dyna Tube
(จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เหรี ยญทอง ลามิทิวบ์ จากัด
บริ ษทั ไทยอ๊อฟเซท จากัด
บริ ษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จากัด
บริ ษทั กิมไป๊ จากัด
บริ ษทั กิมไป๊ โค้ตติ้ง จากัด
บริ ษทั สยามหมึกพิมพ์และเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
บริ ษทั คิมแพ็ค จากัด
บริ ษทั แอล.เอ. พลาสแพค จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เหรี ยญทองการพิมพ์
บริ ษทั เหรี ยญทองการพิมพ์ (กิมไป๊ ) จากัด
บริ ษทั กิมไป๊ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั อินจีนีซีสเต็มส์ จากัด
บริ ษทั กิมไป๊ บอทเทิล จากัด
บริ ษทั กิมไป๊ เอสเตท จากัด
บริ ษทั กิมไป๊ 2234 จากัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตหลอดลามิเนต

ถือหุ้นและ/หรื อ
กรรมการร่ วมกัน

25%

ผลิตหลอดลามิเนต

ถือหุ้นและ/หรื อ
กรรมการร่ วมกัน

51%

ผลิตหลอดลามิเนต
รับจ้างพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
รับจ้างพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ขายปลีกเม็ดพลาสติก
ผลิตฟิ ล์มป้องกันรอยขีดข่วน
ผลิตหมึกพิมพ์
ผลิตหลอดลามิเนต
ผลิตฟิ ล์มยืด
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและพัฒนาระบบ
ซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์
ผลิตและจาหน่ายขวดทุกชนิด
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน

-

กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน

-
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1.4.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็ นกรรมการบริ ษทั และ / หรื อผูถ้ ือหุ้นและ / หรื อผูบ้ ริ หารสาคัญ มีดงั นี้
- นายสุ ธี ลิ่มอติบูลย์
- นายชวลิต ลิ่มอติบูลย์
- ร.ต.อ.สุ เมธ ลิ่มอติบูลย์
- นายบุญชู ลิ่มอติบูลย์
2. การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ างปี บริ ษ ัท ฯ ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อ ปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วได้รั บ
การปรั บ ปรุ ง หรื อ จัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อ ให้ มี เนื้ อ หาเท่ าเที ย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่ างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บัติทางการบัญชี และการให้ แนวปฏิ บัติทางการบัญชี กับ
ผู ้ใ ช้ ม าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ าวมาถื อ ปฏิ บั ติ น้ ี ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ างเป็ น
สาระส าคัญ ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ อย่ า งไรก็ ต าม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ใหม่ ซ่ ึ งได้มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดัง กล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัด ประเภทและ
การวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business Model)
หลัก การเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารค านวณการด้อ ยค่ าของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น โดยใช้แ นวคิ ด ของผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่ค าดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
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การนามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ จากรายการดังต่อไปนี้
- การรั บ รู ้ รายการผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ ผ ลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นต่ อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริ ษทั ฯ จะใช้
วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้าโดยผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าการรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ให้มีการปรับปรุ งกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
2.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ อง
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้
รายการ การวัด มู ลค่ า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ลของสั ญ ญาเช่ าและกาหนดให้ ผูเ้ ช่ ารั บ รู ้
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ส าหรั บ สั ญ ญาเช่ าทุ กรายการที่ มี ร ะยะเวลาในการเช่ ามากกว่ า 12 เดื อ น เว้น แต่
สิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชี สาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี สาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 17
ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
บริ ษ ัท ฯ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ มาถื อ ปฏิ บัติ โ ดยรั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสมของ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงิน
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3
2.1.3 แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรั บทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
สภาวิชาชี พบัญ ชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรั บ
ทางเลื อกเพิ่ มเติ มทางบัญ ชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น บางฉบับ และเพื่ อให้เกิ ดความชัด เจนในวิ ธีป ฏิ บัติท างบัญ ชี ในช่ วงเวลาที่ ยงั มี
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิ ทางการบัญชี ดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เ บกษาเมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2563 และ
มีผลบังคับใช้สาหรับการจัดทางบการเงินของบริ ษทั ฯ ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริ ษทั ฯ เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชี ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
- ไม่นาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นเมื่อใช้วิธีการอย่างง่าย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
- ไม่นาการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่า (ถ้ามี) มาถือเป็ นการเปลี่ ยนแปลงสัญญาเช่าโดยทยอย
ปรั บ ลดหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าที่ ครบกาหนดแต่ละงวดตามสั ด ส่ วนที่ ได้ส่วนลด พร้ อมทั้งกลับรายการ
ค่าเสื่ อมราคาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยงั คงรับรู ้ในแต่ละงวดตาม
สัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุน
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 6 เรื่ อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 22 เรื่ อง รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนรับหรื อจ่ายล่วงหน้า
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 34 ฉบับที่
37 ฉบับที่ 38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
เมื่อนามาปฏิบตั ิ ส่ วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ไม่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อ
นามาถือปฏิบตั ิ
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3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 ว่าในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 16 เรื่ อ ง สั ญ ญาเช่ าเป็ นครั้ งแรก
โดยกิ จ การได้เลื อ กปรั บ ผลสะสมจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ดัง กล่ าว โดยบัน ทึ ก ปรั บ ปรุ ง ก าไรสะสม
ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ ป รั บ ย้อนหลังงบการเงิ น งวดก่ อ นที่ แสดงเปรี ยบเที ยบ โดยมี ผลกระทบต่อ งบการเงิ น
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว ดังนี้
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1.1
มีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่อการจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ล้านบาท
การจัดประเภท
มูลค่าตามบัญชี
ตามมาตรฐานเดิม
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
31 ธันวาคม 2563 จัดประเภทใหม่ ตาม TFRS 9
ประเภท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว - หน่วยลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมุนที่

333.20

(333.20)
333.20

333.20

สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่ แสดงในงบการเงินของบริ ษทั ฯ นอกเหนื อจากที่ กล่ าวข้างต้นวัดมูลค่าด้วย
วิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 2.1.2 บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิดงั นี้
- รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
ด้วยมูลค่าปั จจุบันของเงินจ่ายชาระตามสั ญญาเช่าที่เหลืออยู่คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) และไม่ปรับย้อนหลังกับข้อมูลเปรี ยบเทียบซึ่ งแสดงตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน บริ ษทั ฯ รับรู ้มูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชี เดิมก่อนวันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่
16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
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- บริ ษทั ฯ เลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า
สิ้นสุ ดภายใน 12 เดือน นับจากวันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกหรื อสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า โดยจะบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ดังนั้น ณ วันที่ นามาตรฐานดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ ใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีผลทาให้สินทรัพย์สิทธิ
การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 124.09 ล้านบาท และ 146.37 ล้านบาท ตามลาดับ ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญ ชี เพิ่ มขึ้นเป็ นจานวน 34.84 ล้านบาท และสิ น ทรัพ ย์ไม่ห มุนเวี ยนอื่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลดลงเป็ น
จานวน 12.56 ล้านบาทโดยไม่มีผลกระทบต่อกาไรสะสม
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การรับรู ้รายได้
ก่ อ นปี 2562 รายได้จ ากการขายจะบัน ทึ ก เป็ นรายได้ เมื่ อ ได้ส่ ง มอบสิ น ค้า และโอนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของสิ นค้าไปยังลูกค้าแล้ว
บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการให้บริ การ เมื่อได้ให้บริ การ
ตั้งแต่ปี 2562 รายได้จากการขายจะบันทึกเป็ นรายได้เมื่อได้โอนอานาจการควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว
กล่าวคือเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า ยกเว้นกรณี ที่เป็ นรายได้จากการขายสิ นค้าที่รับจ้างผลิตตามคาสั่งที่ กาหนดเป็ น
พิเศษของลูกค้าจะรับรู ้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
รายได้จากการให้บริ การ จะบันทึกเป็ นรายได้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สด ประกอบด้วยเงิ น สด เงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น ที่ มี
สภาพคล่องสู ง
4.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยพิจารณาจากฐานะปั จจุบนั ของลูกหนี้ และประมาณขึ้นเป็ นจานวน
เท่ากับจานวนที่คาดว่าจะเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้
4.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ น ค้าคงเหลื อ แสดงในราคาทุ น (วิ ธี เข้าก่ อ น - ออกก่ อ น) หรื อ มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ แล้วแต่ ร าคาใด
จะต่ากว่า
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ สาหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
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4.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงิน ที่ แสดงเงินลงทุน ตามวิธี
ส่วนได้เสี ยและบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในราคาทุน
อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคา คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี้

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

ปี
5
5 - 20
5 - 20
5 - 10
5 - 10
5
5
10 และ 24

4.7 สัญญาเช่า
ณ วัน เริ่ ม ต้น สั ญ ญา บริ ษ ัท ฯ จะประเมิ น ว่ าสั ญ ญาเป็ นสั ญ ญาเช่ าหรื อ ประกอบด้วยสั ญ ญาเช่ าหรื อ ไม่
โดยสั ญ ญาจะเป็ นสั ญ ญาเช่ าหรื อ ประกอบด้วยสั ญ ญาเช่ า ถ้าสัญ ญานั้น เป็ นการให้ สิ ท ธิ ในการควบคุม การใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
บริ ษทั ฯ รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคา
สะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี)
ราคาทุนของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก
ต้นทุ นทางตรงเริ่ มแรกที่ เกิดขึ้น จานวนเงินที่ จ่ายชาระตามสัญญาเช่ า ณ วันที่สั ญญาเช่ าเริ่ มมี ผลหรื อก่อนวันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่าในการรื้ อและขนย้าย
สิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยู่ในสภาพตามที่
กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
หากบริ ษทั ฯ ไม่มีความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่
บริ ษทั ฯ เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้ นตรงนับจากวันที่สัญญา
เช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่
วันใดจะเกิดขึ้นก่อน
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หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบันของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มของบริ ษทั ฯ หากอัตราดอกเบี้ยตามนัย
ของสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกาหนดได้ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่า โดยการใช้
วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว โดยบริ ษทั ฯ รับรู ้
ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบกาไรขาดทุน นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัด
มูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
- การจ่ายชาระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ
- การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นีหรื ออัตรา ณ
วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล
- จานวนเงินที่คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิของสิ ทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผเู ้ ช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น
- การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ช่ าจะใช้
สิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
หรื อสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
การถือปฏิบตั ิครั้งแรก
บริ ษ ัท ฯ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ มาถื อปฏิ บัติโ ดยรั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงินตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 3.2
4.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุน สุ ทธิ จากค่ าตัดจาหน่ ายสะสม และตัดจาหน่ ายโดยวิธีเส้น ตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณเป็ นเวลา 5 - 10 ปี
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4.9 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศแปลงค่ าเป็ นเงิ น บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วัน ที่ ที่ เกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้แปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
งบการเงินของหน่ วยงานต่างประเทศแปลงค่ าเป็ นเงินบาท โดยสิ นทรัพย์และหนี้ สินแปลงค่าด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิ ชย์รับซื้ อและขาย ณ วันสิ้นปี รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยในระหว่างปี ผลจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้นตามสัดส่ วนการถือหุ้นของเงิน
ลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศนั้น
4.10 เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทหน่วยลงทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย บริ ษทั ฯ ใช้วิธีทวั่ ไป (General approach)
หรื อวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ขึ้นอยู่กบั ความเป็ น
สาระสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต
การถือปฏิบตั ิครั้งแรก
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษ ัทฯ นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มาถื อปฏิ บัติ โดยรับ รู ้
ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.
4.11 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัด ท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารอาจต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และ
การประมาณการผลกระทบของเหตุ การณ์ ที่ ไ ม่ แ น่ น อนในอนาคต ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ จ านวนเงิ น ที่ แ สดง
ในงบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ ี ผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไป
จากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง ค่าเสื่ อมราคา ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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4.12 ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ เงิ น เดื อ น ค่ าจ้าง โบนั ส เงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สั ง คม กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ และ
ผลประโยชน์อนื่ ๆ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกาไรขาดทุนตลอดอายุการทางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริ ษทั เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงานนี้ ค านวณโดยนัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยใช้วิธีคิ ด ลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่
ประมาณไว้
บริ ษทั ฯ รับรู ้กาไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน่ ในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อบริ ษทั ฯ แสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเลิกจ้าง
และไม่มีความเป็ นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็ นทางการทั้งการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติหรื อการ
สนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรั บรู ้ท้ งั จานวนในงบกาไรขาดทุนทันที ที่บริ ษทั ฯ มี การแก้ไขโครงการหรื อ
ลดขนาดโครงการ หรื อเมื่อรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องหรื อผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
4.13 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
และภาษี เงิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี รั บ รู ้ ใ นงบก าไรขาดทุ น ยกเว้น ส่ วนที่ เ กี่ ย วกั บ รายการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การรวมธุรกิจ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคานวณจากกาไรทาง
ภาษี ต ามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในกฎหมายภาษี อากรโดยใช้อ ัต ราภาษี ที่ ป ระกาศใช้ห รื อที่ ค าดว่ามี ผ ลบัง คับ ใช้
ณ วันที่รายงาน
ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชี บัน ทึ กโดยคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิ ดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญ ชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี วดั มู ล ค่ าโดยใช้อ ัต ราภาษี ที่ ค าดว่ าจะใช้กับ ผลแตกต่ างชั่วคราว เมื่ อ มี การ
กลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษี
ในอนาคตจะมี จ านวนเพี ย งพอกับ การใช้ป ระโยชน์ จ ากผลแตกต่ างชั่ว คราวดัง กล่ าว สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้
รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
4.14 กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่ อหุ้ น ขั้นพื้ น ฐาน ค านวณโดย การหารก าไรส าหรั บปี ด้วยจ านวนหุ้ น สามัญ ถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนั ก
ที่ออกจาหน่ายแล้ว
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5. ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

57,729,971

73,585,367

5,639,901
-

16,580,949
-

63,369,872

90,166,316
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6. ลูกหนี้การค้า - กิจการอืน่ - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป

214,477,730

210,471,079

124,617,238
1,131,724
595,956
5,577,028

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

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

346,399,676
(7,466,946)

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

338,932,730

345,458,025

ลูกหนี้การค้า - กิจการอืน่ - สุ ทธิ

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญในระหว่างปี สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลดลงระหว่างปี

(9,601,138)
2,134,192

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(7,466,946)
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7. ลูกหนี้อนื่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้อื่นประกอบด้วย

หมายเหตุ
เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอืน่
อื่นๆ
ลูกหนี้อื่น

23.1

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
10,358,879
932,104
250,609
4,741,593
4,486,822

1,453,388
1,735,483
204,088
3,213,444
3,376,434

20,770,007

9,982,837
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8. สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
สิ นค้าสาเร็ จรู ป - สุ ทธิ

48,124,753
(15,187,042)
32,937,711

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

งานระหว่างทา
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
งานระหว่างทา - สุ ทธิ

4,600,382
(1,685,648)
2,914,734

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

วัตถุดิบ
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
วัตถุดิบ - สุ ทธิ

30,428,612
(4,778,901)
25,649,711

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

อะไหล่
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
อะไหล่ - สุ ทธิ

3,128,129
(1,905,750)
1,222,379

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

หีบห่อและวัสดุสิ้นเปลือง
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
หีบห่อและวัสดุสิ้นเปลือง - สุ ทธิ

6,043,867
(2,935,537)
3,108,330

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

สิ นค้าระหว่างทาง

3,026,500

9,423,068

68,859,365

83,341,574

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าในระหว่างปี สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้นระหว่างปี

(20,819,203)
(5,673,675)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(26,492,878)
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9. สิ นทรัพย์ทางการเงินอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น ประกอบด้วยเงินลงทุ นในหน่ วยลงทุนในกองทุนจดทะเบี ยน
ดังนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
หน่วยลงทุน
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หน่วยลงทุนรอการรับคืน
- กองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพบูลย์
- กองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส
รวม

406,775,270
406,775,270

1,861,188
1,861,188

รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น

408,636,458

ณ วัน ที่ 27 มี น าคม 2563 กองทุ นเปิ ดทหารไทยธนไพบู ลย์ และ กองทุ นเปิ ดทหารไทยธนพลัส ได้ยกเลิ กกองทุ น
ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทาให้เกิดการเทขายหน่ วยลงทุน
ในปริ มาณมาก การปิ ดกองทุ นเพื่อหยุดการซื้ อ ขาย สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ื อ
หน่ วยลงทุน ตามกาหนดของประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)
โดย ราคา NAV ณ วันยกเลิกกองทุนเท่ากับ 11.1393 บาทต่อหน่ วย และ 12.1738 บาทต่อหน่ วย ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม
หากสถานการณ์ การเงินในช่ วงวิกฤต COVID - 19 และตลาดการเงินยังไม่กลับสู่ ภาวะปกติ เพื่อประโยชน์สูง สุ ดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ผูบ้ ริ หารกองทุนอาจดาเนินการขอขยายระยะเวลาการชาระบัญชีต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไปอีก
ต่ อ มาผู ้บ ริ หารกองทุ น ได้ ข ออนุ มั ติ ข ยายระยะเวลาการช าระเงิ น คื น เพิ่ ม เติ ม กั บ ส านั ก งาน ก.ล.ต. โดยผล
การพิ จารณาของสานักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสื อ วัน ที่ 29 กัน ยายน 2563 ให้ มี การผ่ อนผัน ระยะเวลาการชาระบัญ ชี ข อง
กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพบูลย์ ตามผลการสารวจออกไปอีกจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่ งเป็ นวัน สุ ดท้ายที่ ตราสาร
คงเหลือในกองทุนจะครบอายุ ทางบริ ษทั จึงจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวียนอื่น - หน่ วยลงทุน รอการ
รับคืน
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผูบ้ ริ หารกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนพลัส ได้ชาระคืนหน่ วยลงทุ นครั้งสุ ดท้ายแล้ว ซึ่ ง
เป็ นการชาระคืนก่อนระยะเวลาผ่อนผันการชาระบัญชีกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2563 จนถึง วันที่
13 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับเงินคืน ในอัตรา 12.1891 บาทต่อหน่วย ซึ่ งมากกว่าประมาณการจ่ายที่กองทุนได้แจ้งไว้
ในอัตรา 1.6761 บาทต่อหน่วย
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รายละเอียดการได้รับชาระคืนที่เกิดขึ้นจริ งตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีดงั นี้
วันที่จ่ายเงินคืนให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
วันที่ 30 มีนาคม 2563
วันที่ 10 เมษายน 2563
วันที่ 24 เมษายน 2563
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
วันที่ 5 มิถุนายน 2563
วันที่ 12 มิถุนายน 2563
วันที่ 19 มิถุนายน 2563
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
วันที่ 14 สิ งหาคม 2563
วันที่ 28 สิ งหาคม 2563
วันที่ 11 กันยายน 2563
วันที่ 18 กันยายน 2563
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
รวม

อัตราการจ่ายคืนจริ ง
กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพบูลย์ กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนพลัส
0.8911
1.0956
0.4000
0.3652
0.6087
0.8000
1.1000
1.1000
0.7500
0.5500
0.7500
1.2000
0.7000
0.6100
0.5000
1.4000
0.5000
0.9000
1.9000
1.1000
0.6000
0.9000
0.5000
0.5000
0.5000
0.7000
0.6000
0.8500
0.1096
0.6000
10.8911
12.1891
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10. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
10.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

L.S Pack Co., Ltd.

ผลิตหลอดลามิเนต

ถือหุ้นและ/หรื อ

ทุนจดทะเบียน สัดส่วน
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เงินลงทุน
3.90

25%

วิธีราคาทุน
27,421,905

บาท
2563
เงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสี ย เงินปันผล
70,909,689

-

กรรมการร่ วมกัน

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

L.S Pack Co., Ltd.

ผลิตหลอดลามิเนต

ถือหุ้นและ/หรื อ

ทุนจดทะเบียน สัดส่วน
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เงินลงทุน
3.90

25%

วิธีราคาทุน
27,421,905

บาท
2562
เงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสี ย เงินปันผล
66,551,267

-

กรรมการร่ วมกัน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 บริ ษ ทั ฯ ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ในสหรัฐอเมริ กาเพื่อลงทุนใน L.S Pack Company Limited ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี ระยะเวลาในการดาเนิ นงาน 26 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2544 และอาจขยาย
ระยะเวลาได้ หากได้รับอนุ มัติ จากทางการของประเทศสาธารณรั ฐสั งคมนิ ยมเวียดนาม การลงทุ นดังกล่าวได้รับอนุ มัติจากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2544
เมื่ อ วัน ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2556 L.S Pack Company Limited ได้รั บ อนุ มัติ จ ากคณะกรรมการควบคุ ม นิ ค มอุ ต สาหกรรมนคร
โฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อนุมตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ น 3.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี 2557 บริ ษทั ร่ วมนากาไรสะสมจานวน 1.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ มาใช้ในการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้บริ ษทั ยังคงมีสัดส่ วน
การลงทุน 25% เท่าเดิม
เมื่ อ วัน ที่ 30 ตุ ล าคม 2558 L.S Pack Company Limited ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการควบคุ ม นิ ค มอุ ต สาหกรรมนคร
โฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ น 3.9 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี 2559 โดยบริ ษทั ร่ วมนากาไรสะสมจานวน 0.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาใช้ในการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้บริ ษทั ยังคงมีสัดส่วน
การลงทุน 25% เท่าเดิม
ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จานวน 70.91 ล้านบาท และ 66.55 ล้านบาท ตามลาดับ (คิดเป็ นร้อยละ 4.16 และร้อยละ 4.44 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ) และส่วนแบ่ง
กาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จานวน 4.54 ล้านบาท และ 4.17 ล้านบาท ตามลาดับ
(คิดเป็ นร้อยละ 3.47 และร้อยละ 3.67 ของกาไรสาหรับปี ตามลาดับ) โดยถือตามข้อมูลทางการเงินล่าสุ ดที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีแล้ว
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10.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้า
บาท

2563
ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

PT. Kimpai dyna tube.

ผลิตหลอดลามิเนต

ถือหุ้นและ/หรื อ

ทุนเรี ยกชาระแล้ว สัดส่วน
(ล้านรู เปี ย)
เงินลงทุน
32,000

51%

วิธีราคาทุน
37,209,600

เงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสี ย เงินปันผล
32,465,955

-

กรรมการร่ วมกัน

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่ วมค้า สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนเพิ่ม
37,209,600
37,209,600
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสี ย
(137,877)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
(4,605,768)
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

32,465,955

37,209,600

ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ บันทึกเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
จานวน 32.47 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 1.91 ของสิ นทรัพย์รวม) และส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าจานวน 0.14
ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 0.11 ของกาไรสาหรับปี ) โดยถือตามข้อมูลทางการเงินล่าสุ ดที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบบัญชีแล้ว
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12. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

13,085,127
387,960
(4,445,490)
9,027,597

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(10,925,939)
(922,016)
4,445,488
(7,402,467)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2,159,188

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,625,130

13. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าอาคารพาณิ ชย์สองฉบับกับบริ ษทั แห่ งหนึ่งมีกาหนดระยะเวลา
30 ปี โดยบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกสิ ทธิ การเช่าอาคารเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชีโดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 30 ปี เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557
บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

12,555,317
(12,555,317)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

14. วงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกูย้ ืมจากธนาคารหลายแห่ ง
รวมจานวนทั้งสิ้ น 142 ล้านบาท ในจานวนนี้ วงเงิน 15 ล้านบาท ค้ าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีการ
คิดค่าธรรมเนียมค้ าประกัน
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15. หนี้สินตามสัญญาเช่า
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ :
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่เปิ ดเผยไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก สิ ทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าและสิ ทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า
ที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้ใช้สิทธิ
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บวก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีตดั จ่าย
หัก เงินจ่ายชาระ
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
- สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

-

22,129,565
124,244,385
(34,840,228)
111,533,722
5,764,411
(12,519,444)
104,778,689
(9,251,699)
95,526,990

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียด
ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระดังนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินต้น
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
รวม
ถึงกาหนดการจ่ายชาระภายในหนึ่งปี
9,251,699
5,350,008
14,601,707
ถึงกาหนดการจ่ายชาระเกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
55,552,478
7,149,575
62,702,053
ถึงกาหนดการจ่ายชาระเกินห้าปี
39,974,512
16,576,234
56,550,746
รวม
104,778,689
29,075,817
133,854,506
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ถึงกาหนดการจ่ายชาระภายในหนึ่งปี
ถึงกาหนดการจ่ายชาระเกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ถึงกาหนดการจ่ายชาระเกินห้าปี
รวม

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินต้น
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
รวม
-

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 แสดงได้ดงั นี้

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
11,608,478
5,764,411
17,372,889
-
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16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปี มีดงั นี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

26,805,321
5,802,985

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

32,608,306

26,805,321

-

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

5,098,123
704,862

4,292,014
583,608

5,802,985

4,875,622

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

2.56
6.20
0 - 38.00*
TMO 2017**

* ขึ้นอยูก่ บั อัตราถัวเฉลี่ยของกลุม่ พนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่นามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
จากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมุติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
- ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1.00 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินจะลดลง 2.67 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้น 3.07 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1.00 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงิ นจะ
เพิ่มขึ้น 3.59 ล้านบาท (ลดลง 3.17 ล้านบาท)
- ถ้าพนักงานอายุยืนขึ้น (สั้นลง) 1 ปี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินจะเพิ่มขึ้น 0.11 ล้านบาท (ลดลง
0.11 ล้านบาท)
ในการรายงานการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานได้คานวณโดย
การใช้วิธีเดียวกันกับที่คานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
17. ทุนสารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริ ษ ัทมหาชนจากัด โดยจัดสรรอย่างน้อยร้ อยละ 5
ของก าไรสุ ทธิ ประจ าปี หั กด้วยขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่ าทุ น ส ารองดังกล่ าวจะมี จ านวนไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองตามกฎหมายนี้จะนาไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
18. การจ่ายเงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายปั นผลระหว่าง
กาลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 33.00 ล้านบาท
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ผูถ้ ือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ้นในอัตราหุ้นละ
4.67 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 28.02 ล้านบาท
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19. รายได้
รายได้สาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม และไม่ได้รับการส่ งเสริ ม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บาท
2563
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม
การส่งเสริ ม
รวม
รายได้จากการส่งออก
รายได้จากการขายภายในประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้

8,035,930
404,531,057
-

7,123,091
1,167,610,805
12,877,233

15,159,021
1,572,141,862
12,877,233

412,566,987

1,187,611,129

1,600,178,116

บาท
2562
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม
การส่งเสริ ม
รวม
รายได้จากการส่งออก
รายได้จากการขายภายในประเทศ
รายได้อื่น
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
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20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายสาคัญๆ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซึ่งจาแนกตามลักษณะได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าขนส่ง

2,037,674
500,355,363
515,731,945
25,823,090
160,507,480
114,518,996
9,111,542

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

21. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน

10,017,114

8,671,040

(1,848,942)

936,647

8,168,172

9,607,687
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สาหรับ
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
- รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้
- ค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขหักได้เพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน

139,091,222

123,168,463

20%
27,818,244

20%
24,633,693

(20,626,473)
(1,152,539)
2,128,940

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

8,168,172

9,607,687

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

134,684,569

118,997,873

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
- รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้
- ค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขหักได้เพิม่
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

20%
26,936,914

20%
23,799,575

(19,745,143)
(1,152,539)
2,128,940

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

8,168,172

9,607,687

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
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ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
รวม

5,298,575
659,496
6,521,661

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

12,479,732

9,924,905

646,019
2,939,539

1,204,778
1,674,895

3,585,558

2,879,673

สิ นทรั พย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัด บัญ ชี หักกลบลบกัน แสดงยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิ น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

12,479,732
(3,585,558)

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

8,894,174

7,045,232
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22. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ในปี 2554 บริ ษ ัท ฯ ได้เข้าร่ วมกองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ กับ กองทุ น แห่ ง หนึ่ ง โดยพนัก งานจ่ ายเงิ น สะสมในอัต รา
ร้อยละ 3 จากเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตราที่เท่ากัน
บริ ษัท ฯ ได้ จ่ า ยเงิ น สมทบเข้า กองทุ น ฯ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และ 2562 เป็ นจ านวน 1.98
ล้านบาท และ 1.87 ล้านบาท ตามลาดับ

23. รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
23.1 บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชีที่สาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ยอดคงค้าง ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษทั ร่ วม :
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

71

67

27

27

32

-

37

-

63
10
57
1

90
1
47
2

63
10
57
1

90
1
47
2

การร่ วมค้า :
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน :
ลูกหนี้การค้า
เงินทดรองจ่าย
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
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บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชี ที่สาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 ดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน :
รายได้จากการขาย
ค่าเช่ารับ
ซื้อสิ นค้า
ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

191.63

202.19

2.04
434.24

2.04
411.45

4.12

14.18
3.66

นโยบายการกาหนดราคา

ไม่แตกต่างจากรายการที่กระทา
กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ราคาตามสัญญา
ไม่แตกต่างจากรายการที่กระทา
กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ราคาตามสัญญา
-

23.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ฯ ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์
ตอบแทนในรู ปแบบอื่น ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ หมายถึงบุคคลที่กาหนดตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

24,706,839
1,116,251
25,823,090

22,099,219
964,048
23,063,267
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24. สิ ทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ดังนี้
24.1 บัตรส่งเสริ มการลงทุน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2554 ในกิจการผลิตฟิ ล์มพลาสติก สิ ทธิประโยชน์ที่สาคัญ ได้แก่
การได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ น
ที่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
กาไรสุ ท ธิ จากการประกอบกิ จการที่ ได้รั บ ส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับ แต่ วนั ที่ เริ่ มมี รายได้ (วัน ที่ 11
สิ งหาคม2555)
24.2 บัตรส่งเสริ มการลงทุน ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ในกิจการผลิตฟิ ล์มพลาสติก สิ ทธิประโยชน์ที่สาคัญ ได้แก่
การได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ น
ที่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
กาไรสุ ท ธิ จากการประกอบกิ จการที่ ได้รั บ ส่ งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 7 ปี นับ แต่ ว นั ที่ เริ่ ม มี รายได้ (วัน ที่ 10
พฤษภาคม 2561)
24.3 บัตรส่ งเสริ มการลงทุ น ลงวัน ที่ 16 กันยายน 2554 ในกิ จการผลิ ตหลอดลามิ เนต สิ ทธิ ประโยชน์ ที่ สาคัญ
ได้แก่ การได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จาเป็ นที่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุ ทธิ จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมีรายได้ (วันที่ 1
มีนาคม 2556)
24.4 บัต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น ลงวัน ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2556 ในกิ จ การผลิ ต สติ๊ ก เกอร์ (Printed Adhesive Label)
สิ ทธิ ประโยชน์ที่สาคัญ ได้แก่ การได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
สาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่ ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิ ตเพื่อการส่ งออก และได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับ
แต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ (วันที่ 6 กันยายน 2557)
24.5 บัต รส่ งเสริ ม การลงทุ น ลงวัน ที่ 4 ตุ ลาคม 2556 ในกิ จ การผลิ ต สติ๊ ก เกอร์ (Printed Adhesive Label) สิ ท ธิ
ประโยชน์ที่ สาคัญ ได้แก่ การได้รับ ลดหย่อนอากรขาเข้าสาหรั บเครื่ องจักร การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
สาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ เพือ่ ใช้ในการผลิตเพือ่ การส่งออก และได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่
เริ่ มมีรายได้(วันที่ 6 เมษายน 2561)
24.6 บัตรส่ งเสริ มการลงทุน ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ในกิจการผลิ ตสติ๊กเกอร์ (Printed Adhesive Label) ซึ่ ง
เป็ นการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทน สิ ทธิ ประโยชน์ที่สาคัญ ได้แก่ การได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ น ที่ ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ (วันที่ 19 กรกฎาคม 2562)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มเพื่อให้ได้รับสิ ทธิ
พิเศษดังกล่าว
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25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5

เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิ ดไว้แต่ยงั ไม่ได้ใช้ เป็ นจานวนเงินประมาณ 0.87 ล้านบาท
ภาระผูกพันจากการซื้อสิ นทรัพย์ถาวร เป็ นจานวนเงินประมาณ 111.83 ล้านบาท
ภาระผูกพันจากการซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ปและวัตถุดิบ เป็ นจานวนเงินประมาณ 12.14 ล้านบาท
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการให้ธนาคารค้ าประกัน เป็ นจานวนเงินประมาณ 12.26 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานตามสัญญาที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3.2 เนื่ องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โดยบริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั
ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
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26. เครื่ องมือทางการเงิน
26.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีเครื่ องมือทางการเงินที่ สาคัญที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการ
บริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
(ก) ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ฯ มี ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้โดย
การกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่ เหมาะสมดังนั้นบริ ษทั ฯ จึ งไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือ
มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) เงินฝากสถาบันการเงิน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากเงิ นฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากคู่สัญ ญาเป็ นธนาคารที่ มี
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั ฯ กากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ผบู ้ ริ หาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และลดผลกระทบจาก ความผันผวนในกระแส
เงินสด
ระยะเวลาการครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงานมีรายละเอียดดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มากกว่า 1 ปี
มูลค่าตามบัญชี
ภายใน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
- เจ้าหนี้การค้า
81.86
81.86
81.86
- เจ้าหนี้อนื่
57.61
57.61
57.61
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
104.78
9.26
55.55
39.97
104.78
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
0.06
0.06
0.06
- อืน่ ๆ
2.82
2.82
2.82
รวม
247.13
151.61
55.55
39.97
247.13
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์

-

-

-

-

-
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ความเสี่ ยงด้านตลาด
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ เนื่ องจากบริ ษ ัทฯ มี รายการค้ากับลูกหนี้ และเจ้าหนี้
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการชาระเจ้าหนี้ และการรับชาระจากลูกหนี้ มีระยะเวลาสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
หน่วย : ล้าน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
สิ นทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สิงคโปร์
หนี้สิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร

0.07
0.02

0.06
0.01

0.01
0.01

0.18
0.01

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ทั ฯ มีค วามเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ย ที ่สาคัญ อัน เกี ่ย วเนื ่ อ งกับ เงิน ฝากสถาบัน การเงิน อย่า งไรก็ต าม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ จึงอยู่ในระดับต่า
มูลค่ายุติธรรม
สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน และหนี้ สิ น ทางการเงิน ทั้ง หมดของบริ ษ ทั ฯ วัด มูล ค่าด้ว ยวิธี ร าคาทุน ตัด จาหน่ า ย
(ยกเว้น หน่ วยลงทุน ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม) และเนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นมีอตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด บริ ษทั ฯ จึงประมาณมู ลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูล ค่ายุติธรรม หมายถึ ง จานวนเงิน ที่ผูซ้ ื้ อ และผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ย นสิ น ทรัพ ย์ก นั ในขณะที่ท้ังสองฝ่ ายมี
ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ย นและสามารถต่อรองราคากัน ได้อย่างเป็ นอิสระ ในลัก ษณะที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน วิธีการกาหนดมูลค่ ายุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจาก
ราคาตลาดล่าสุ ดหรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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27. ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการดาเนินงาน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2563 จาแนกตาม
ส่วนงานทางธุรกิจได้ ดังนี้
พันบาท
2563
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
พลาสติกฟิ ล์ม
รายได้จากการขาย
กาไรขั้นต้น

1,044,437
131,045

สติ๊กเกอร์

หลอด

450,364
110,459

อื่น ๆ

89,934
11,708

2,566
50

รวม
1,587,301
253,262

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย

12,877
(35,559)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(87,818)

ค่าใช้จ่ายอื่น

(1,739)

ผลขาดทุนอื่น

(2,709)

ต้นทุนทางการเงิน

(5,764)

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงาน
2,134

ทางการเงินฉบับที่ 9
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า

-

-

4,407

-

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

4,407
(8,168)

กาไรสาหรับปี

130,923

สิ นทรัพย์ที่ใช้ในส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า

- กิจการอื่น - สุทธิ

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
อื่นๆ
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

57,661

5,709

178,646

119,299

60,379

8,480

116,868

273,379

-

63,370

-

338,933

-

-

68,859

112,614

-

502,861

40,988

729,309
1,703,332
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พันบาท
2562
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
พลาสติกฟิ ล์ม
รายได้จากการขาย
กาไรขั้นต้น

1,048,403
132,393

สติ๊กเกอร์
405,222
84,951

หลอด

อื่น ๆ

87,870
13,709

36,495
792

รวม
1,577,990
231,845

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย

22,448
(36,273)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(99,022)

ค่าใช้จ่ายอื่น

-

ผลขาดทุนอื่น

-

ต้นทุนทางการเงิน

-

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงาน
-

ทางการเงินฉบับที่ 9
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า

-

-

4,171

-

4,171

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

(9,608)

กาไรสาหรับปี

113,561

สิ นทรัพย์ที่ใช้ในส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า

- กิจการอื่น - สุทธิ

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
อื่นๆ

-

80,367

7,124

2,675

179,797

128,106

34,970

2,585

345,458

68,222

12,515

-

2,605

83,342

130,628

312,406

81,051

สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

28. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

-

90,166

524,085
454,902
1,497,953

