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ขอ้มลูทั�วไป 

 
บริษัทที
ออกหลกัทรัพย์     :   บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน) 
ชื
อยอ่หลกัทรัพย์                      :  TOPP 
เลขที
ทะเบียนบริษัท        : 0107537001994 (เลขที
เดิม บมจ. 446) 
ประเภทธุรกิจ      :  ผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์หลายประเภทคือ ฟิล์มพลาสตกิที
ใช้ในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ 

เพื
อใช้บรรจภุณัฑ์และหีบหอ่, บริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือฟิล์มพลาสติกแบบม้วน และ
ผลติภณัฑ์หลอดลามิเนต เพื
อใช้บรรจยุาสฟัีน  

ทนุจดทะเบียน                         :  60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท   
                                                  ชําระเตม็มลูคา่  (ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558) 
จํานวนพนกังาน                       :  426 คน (ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558) 
สถานที
ตั Jง  - สาํนกังานใหญ่      :  1741 ถนนจนัทน์ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120                    
โทรศพัท์      :   (662) 0-2285-4940, 0-2678-1051-5 
โทรสาร      :   (662) 0-2285-4942, 0-2678-1175 
Website      :   http://www.topp.co.th 
E-mail      :   topp@topp.co.th 
จดัตั Jงขึ Jนเมื
อวนัที
      :  12 พฤษภาคม 2526 
จดทะเบียนเป็น บมจ.      :   3 มิถนุายน 2537 
   
นายทะเบียนหลกัทรัพย์            : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แหง่ประเทศไทย) จํากดั 
       62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชั Jน 4, 7 
       ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
       โทรศพัท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259 
 
ผู้สอบบญัชี      : ศาสตราจารย์เกียรติคณุเกษรี  ณรงค์เดช 
        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 76 
       สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 
        491/27 สลีมพลาซา่ ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพฯ 
     โทรศพัท์ 0-2234-1676, 0-2234-2132  
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ขอ้มลูทางการเงินโดยสรปุ 
                 หน่วย : ล้านบาท 

                                                                               2558           2557            2556 
งบกาํไรขาดทุน 
     ขายสทุธิ                          1,434.90       1,345.49           1,253.24 
     รายได้รวม                          1,458.38        1,362.06          1,265.57           
     กําไรขั Jนต้น          191.30           192.75       190.65 
     กําไรสทุธิ                               96.32             98.20                97.66 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
     สินทรัพย์รวม                         1,241.48        1,119.02          1,035.15
 หนี Jสินรวม                            217.80           168.98              155.71
 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม                         1,023.68           950.04            879.44 
หุ้น 
     กําไรสทุธิตอ่หุ้น               (บาท)            16.05             16.37         16.28                                  
     เงินปันผลตอ่หุ้น               (บาท)              4.65*              4.60                 4.60       
     มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น      (บาท)          170.61           158.34              146.57     
       * ยงัไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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สารจากคณะกรรมการ 
 
ในปี 2558 ที
ผา่นไป ราคานํ Jามนัดิบโลกได้ปรับตวัลดลงเป็นอยา่งมาก เศรษฐกิจโดยรวมทั Jงในและต่างประเทศยงัคงมิได้

ดีขึ Jน แต่ผู้ผลิตบางรายที
เป็นคู่แข่งในธุรกิจ Plastic Film และงานพิมพ์ฉลากกาวกลบัมีกําลงัผลิตเพิ
มขึ Jน ลกูค้าหลายรายได้ใช้
ระบบประมลูแทนการจดัซื Jอแบบเดิม ลกูค้าที
เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในเวียดนามเริ
มสร้างเงื
อนไขที
เพิ
มขึ Jน ทําให้บริษัทร่วม
ทนุในเวียดนามที
ผลิตหลอด Laminate ต้องปรับตวัอย่างมากเพื
อรองรับภาระที
จะปรับเปลี
ยนไปในอนาคต ปัจจยัต่างๆเหลา่นี J     
มีผลทําให้การแข่งขนัยงัคงความรุนแรงอย่างต่อเนื
อง บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) จึงได้พยายามทําทุกวิถีทางเพื
อให้
บริษัทรักษาความสามารถในการแขง่ขนัให้คงอยูไ่ด้ โดยเน้นการพฒันาคณุภาพให้ดีขึ Jน และตอบสนองให้ตรงกบัความต้องการของ
ลกูค้า ให้ความสําคญัในด้านการบริการ เพื
อให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจ การปรับปรุงด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพดีขึ Jนกว่าเดิม 
ทั Jงนี Jเพื
อลดต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยลง เพื
อเพิ
มศกัยภาพในการแขง่ขนัให้ดีขึ Jน  

ปี 2558 มียอดขายรวม 1,434.90 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนจากปีก่อนหน้า 6.65% โดยภาพรวมมาจากอตัราการเติบโตของ
ผลิตภณัฑ์ฟิล์มที
สงูขึ Jนเป็นหลกั เป็นผลมาจากการเพิ
มส่วนแบ่งตลาดของฐานลูกค้าเดิมและเพิ
มลกูค้ารายใหม่ ,ฉลากกาวมี    
ยอดการขายที
ลดลงอนัเกิดจากราคาขายลดลงกวา่เดิม สว่นผลประกอบการของบริษัทร่วมทนุในเวียดนาม ก็ตํ
าลงกว่าปีที
ผ่านมา     
ทําให้ภาพรวมกําไรสุทธิอยู่ที
 96.32 ล้านบาท ลดลงจากปีที
ผ่านมาเล็กน้อย ซึ
งสะท้อนถึงสภาวการณ์การแข่งขันของแต่ละ
ผลติภณัฑ์ของบริษัท   

 ในนามคณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณคณะผู้ บริหารและพนักงานบริษัททุกๆท่านที
ได้ทํางานกันอย่างเต็มที
  
ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที
ให้การสนบัสนุนบริษัท ทําให้บริษัทสามารถรักษายอดขายไว้ได้ในระดบัดีพอควร ท้ายนี Jขอขอบคุณ         
ผู้ ถือหุ้น, พนัธมิตรบริษัทและผู้ เกี
ยวข้องทกุๆทา่น บริษัทหวงัเป็นอยา่งยิ
งที
จะได้รับความร่วมมือจากทกุฝ่ายเหมือนเช่นนี Jตลอดไป 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
               พิพฒั พะเนียงเวทย์        สธีุ ลิ
มอติบลูย์ 
   ประธานกรรมการ                    กรรมการผู้จดัการ 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน) ซึ
งจดัทําขึ Jนตามมาตรฐาน
การบญัชีที
รับรองทั
วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบญัชีที
เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ
าเสมอ รวมทั Jงมีการ
เปิดเผยข้อมลูสาระสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Jงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ
งประกอบด้วยกรรมการที
เป็นอิสระกํากบัดแูลงบการเงินและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื
อให้มีความมั
นใจได้ว่ามีการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีถูกต้องครบถ้วนอย่าง
เพียงพอ ทนัเวลา และป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการที
ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ
งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีนี Jแล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื
อมั
นได้ว่า งบการเงินของ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 
2558 ได้ถกูต้องในสาระสาํคญัแล้ว 

 

                                                                                                                                                                                                   

  

 พิพฒั พะเนียงเวทย์      สธีุ ลิ
มอติบลูย์ 

  ประธานกรรมการ       กรรมการผู้จดัการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น ได้แก่ ดร.อดลุ 

อมตวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัยสิทธิj  เจริญสัตย์ และนายปมุข ศิริอังกุลเป็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที
อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ีข้อจํากดัในการได้รับข้อมลู ภายใต้ขอบเขตตามกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซึ
งสอดคล้องตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั Jงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหาร และพนกังานที
เกี
ยวข้อง ซึ
งการปฏิบตัิดงักลา่วครอบคลมุในเรื
อง
การกํากบัดแูลกิจการที
ดี การควบคมุภายใน การบริหารความเสี
ยง ความโปร่งใสในการบริหารของฝ่ายจดัการ รวมทั Jงการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี 

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต และ
ฝ่ายบริหาร เพื
อพิจารณาเรื
องตา่งๆ ซึ
งจะจดัขึ Jนก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส เพื
อรายงานและหารือร่วมกนั
กบัคณะกรรมการบริษัท สรุปดงันี J 

1. สอบทานงบการเงินประจําไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2558 ร่วมกบัทีมผู้สอบบญัชี ฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบ
ภายใน และรับฟังคําชี Jแจงของฝ่ายบริหารเพื
อให้มั
นใจวา่รายงานทางการเงิน รายการบญัชีกบับริษัทที
เกี
ยวข้องกนั
ได้จดัทําขึ Jนอยา่งถกูต้องตามควร การเปิดเผยข้อมลูเพียงพอ เป็นไปตามหลกัการบญัชีที
รับรองโดยทั
วไป 

2. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยอนมุตัิแผนการตรวจสอบที
เน้นระบบการป้องกันความเสี
ยง ระบบ
การควบคมุภายใน ทั Jงด้านการปฏิบตัิงาน (Operation) การรายงานทางการเงิน (Financial) และการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบข้อบงัคบั (Compliance) ที
เพียงพอเหมาะสม เพื
อก่อให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการที
ดีอนัเป็นประโยชน์
กบับริษัท และผู้ ถือหุ้น นอกจากนี Jฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดําเนินการติดตามผลการตรวจสอบ โดยได้ประชุมหารือ
กบัเจ้าหน้าที
และผู้บริหารของหน่วยงานที
รับตรวจถึงความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ไขปรับปรุง เพื
อประโยชน์
สูงสุดของงานตรวจสอบภายใน และเพื
อให้เกิดความมั
นใจในระบบการควบคุมภายในที
ต้องพัฒนาตามการ
เปลี
ยนแปลงของสภาวการณ์และเทคโนโลยี 

3. การกํากบัดแูลที
ดี คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัในการบริหารงานตามหลกัการของการกํากบัดแูลกิจการที
ดี 
ด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรม ตลอดจนการดแูลให้บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายที
เกี
ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท และข้อกําหนดของหนว่ยงานที
กํากบัดแูล เพื
อความเชื
อมั
นของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี 

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี โดยการประเมินจะมุง่เน้นความเป็นอิสระ คณุภาพผลงาน 
และชื
อเสียง ซึ
งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อดณะกรรมการบริษัท เพื
อขออนุมตัิที
ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั Jง
ศาสตราจารย์เกียรติคณุเกษรี ณรงค์เดช ทะเบียนเลขที
 76 หรือนางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ทะเบียนเลขที
 4563 หรือนายชยัยทุธ องัศวุิทยา ทะเบียนเลขที
 3885 แห่งสํานกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 และกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 920,000 บาท (ปี 2558 : 867,000 
บาท) เพื
อเสนอขออนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหุ้น  

5. การทํารายการที
เกี
ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและไม่มีประเด็นสอบทานเพิ
มเติมจาก
รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเกี
ยวกบัรายการที
เกี
ยวโยงกนัที
อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัท รายชื
อและรายการที
เกิดขึ Jนกบับคุคลและกิจการที
เกี
ยวข้อง ปรากฏตามที
ได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินซึ
งอยูใ่นรายงานประจําปีฉบบันี J สาํหรับนโยบายการกําหนดราคา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้แสดงความเห็น
เกี
ยวกับประเด็นดงักล่าวไว้ว่า ไม่แตกต่างจากรายการที
กระทํากับกิจการที
ไม่เกี
ยวข้อง เป็นราคาตามสญัญา                                              
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ซึ
งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักลา่วมีความยตุิธรรม และ
เป็นไปเพื
อผลประโยชน์ของบริษัท 

6. จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น  
- ดร.อดลุ  อมตววิฒัน์ จํานวนการเข้าร่วมประชมุ 4/4 
- นายชยัสทิธิj เจริญสตัย์ จํานวนการเข้าร่วมประชมุ 4/4 
- นายปมขุ  ศิริองักลุ  จํานวนการเข้าร่วมประชมุ 4/4  

นอกจากนี Jคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคญัของการบริหารความเสี
ยงในทุกโอกาสที
มีการประชุมหารือกับ
บริษัท มีความเห็นวา่ บริษัทมีกลไกในการจดัการตามควรแล้ว และมีระบบการควบคมุภายในที
ดีเพียงพอเหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
ทั Jงนี Jคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที
ดี และสนบัสนุนให้ฝ่ายบริหารพฒันาคณุภาพของระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี
ยงอยา่งตอ่เนื
อง  

 
 
 
 
 

................................................. 
(ดร.อดลุ  อมตวิวฒัน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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โครงสรา้งการจดัการ 
 
  1.  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการมีจํานวน 9 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี J  

รายชื
อกรรมการ ตําแหนง่ 
จํานวนครั Jง
การประชมุ
คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การประชมุ
คณะกรรมการ 

นายพิพฒั      พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 4 4 
นายสธีุ        ลิ
มอติบลูย์ กรรมการผู้จดัการ 4 4 
ร.ต.อ. สเุมธ   ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ 4 1 
นายชวลติ      ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ 4 4 
นายบญุช ู      ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ 4 4 
นพ.สวสัดิj       โพธิกําจร กรรมการ 4 3 
ดร.อดลุ        อมตวิวฒัน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายชยัสทิธิj    เจริญสตัย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 4 3 
นายปมขุ        ศิริองักลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 4 3 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีAของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบกิจการทั Jงหลายของบริษัท และมีอํานาจหน้าที
ดําเนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติของที
ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น และมีอํานาจกระทําการใดๆ ตามที

ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ  นอกจากนี Jยงัมีหน้าที
กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับ
ควบคมุดแูล ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นตามนโยบายที
กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสรุป ดงันี J 

1. ดแูลและจดัการให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท รวมทั Jง 
    มติของที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. ให้ความเห็นชอบด้าน วิสยัทศัน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
3. ให้ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายการบริหารจดัการ แผนธุรกิจ งบประมาณ กลยทุธ์ และเป้าหมายการปฏิบตัิงานที
เสนอ

โดยฝ่ายจดัการ 
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าของงานแตล่ะโครงการ 
5. พิจารณางบการเงินประจําไตรมาส และประจําปี และดูแลให้มีการจัดทํางบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีที


รับรองทั
วไป 
6. ดูแลกํากับให้มีระบบการควบคุมภายในที
มีประสิทธิผล และการบริหารความเสี
ยงที
เหมาะสม ตลอดจนการ

ตรวจสอบ ทั Jงจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีภายนอก ให้ทําหน้าที
อยา่งมีประสทิธิผล 
7. ดแูลให้มีผู้ ทําหน้าที
ในการสื
อสารในเรื
องต่างๆ กบัผู้ ถือหุ้นรายย่อยและผู้สนใจลงทนุทั
วไป รวมทั Jงการประสานงาน

กบัหนว่ยงานที
กํากบัดแูล 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
บริษัทกําหนดให้คําว่า “กรรมการอิสระ” หมายความรวมถึง กรรมการที
ไม่ทําหน้าที
จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม เป็นกรรมการที
เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้นที
มีอํานาจควบคมุ และเป็นผู้ซึ
งไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ
กับบริษัทในลักษณะที
จะทําให้มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็นที
เป็นอิสระ ซึ
งบริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของ       
“กรรมการอิสระ” ของบริษัท ดงันี J 

1 ถือหุ้นไม่เกิน 1%* ของจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั Jงหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ       
นิติบคุคลที
อาจมีความขดัแย้ง 

2 ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที
ปรึกษา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ         
นิติบคุคลที
อาจมีความขดัแย้ง 

3 ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กบับคุคลที
อาจมีความขดัแย้ง 
4 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที
อาจมีความขดัแย้งใน

ลกัษณะที
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ 
5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที
มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ
งมีผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ
งรวมถึงการให้บริการเป็นที
ปรึกษากฎหมายหรือที
ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ
งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอํานาจควบคมุบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที
มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั Jน
ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7 ไมเ่ป็นกรรมการที
ได้รับแต่งตั Jงขึ Jนเพื
อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ
งเป็นผู้ ที

เกี
ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8 ไมป่ระกอบกิจการที
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที
มีนยักบักิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่
เป็นหุ้นสว่นที
มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที
มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที
ปรึกษาที
รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจํานวนหุ้นที
มีสทิธิออกเสยีงทั Jงหมดของบริษัทอื
น ซึ
งประกอบกิจการที
มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที
มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9 ไมม่ีลกัษณะอื
นใดที
ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี
ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
* บคุคลที
อาจมีความขดัแย้ง หมายถึง บคุคลดงัตอ่ไปนี J 

(ก) ผู้บริหารของผู้ออกหลกัทรัพย์ 
(ข) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลกัทรัพย์ 
(ค) ผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ออกหลกัทรัพย์ 
(ง) บคุคลที
มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลตาม (ก) 

(ข) หรือ (ค) ซึ
งได้แก่ บิดา มารดา คูส่มรส บตุร หรือญาติสนิทอื
น 
(จ) นิติบุคคลใดๆ ที
บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอํานาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื
นใด ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมอยา่งมีนยัสาํคญั 
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2. ผู้บริหาร 
คณะผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 12 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี J 

รายชื
อผู้บริหาร ตําแหนง่ 
นายสธีุ                     ลิ
มอติบลูย์ กรรมการผู้จดัการ (ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร) 
นางสาวจนัทนา         ลิ
มอติบลูย์ ผู้จดัการทั
วไป 
นางสาวธีรารัตน์        ลิ
มอติบลูย์ ผู้จดัการทั
วไปฝ่ายงานพิมพ์ฉลากกาว 
นายมรุธร                  ลิ
มอติบลูย์ ผู้จดัการโครงการ สาขาเวลโกรว์  
นายพีรวชิญ์              จนัทร์สมทุร์ ผู้จดัการโรงงานแมททลัไลซ์  
นายสมชาย บวรผดงุกิตต ิ ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรม 
นางสาวพชัรินทร์     ตรีอเนกชยั ผู้จดัการฝ่ายจดัซื Jอ 
นางสาวสริิวรรณ     จนัทร์กระจ่างแจ้ง ผู้จดัการฝ่ายเทคนิควจิยัและพฒันา 
นายเกรียงไกร     มิตสดีา ผู้จดัการฝ่ายคลงัสนิค้าและจดัสง่ 
นายประเสริฐ     สตัยาอภิธาน ผู้จดัการฝ่ายขาย 
นายอคัรพร     บรรจงศิลป์ ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและธุรการ 
นางสาวศิราณี     นามณี สมห์ุบญัชี 
 
อาํนาจหน้าทีAของกรรมการผู้จัดการ 
 

กรรมการผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัมติที
ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้มีอํานาจในการใช้ดลุยพินิจสําหรับการพิจารณาอนมุตัิรายการลงทนุ หรือรายการต่างๆตามปกติ
ธุรกิจเพื
อการดําเนินงานของบริษัท เช่น การพิจารณาแผนงานประจําปี ซึ
งเสนอ โดยคณะผู้บริหารของบริษัท ผ่านผู้จดัการทั
วไป 
การติดตามผลการประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกบัแผนงานประจําปี เป็นรายเดือน การกําหนดนโยบายเกี
ยวกบัการผลิต 
การจําหนา่ย และแนวทางการปฏิบตัิในการดําเนินงานต่างๆของบริษัทโดยมีอํานาจดําเนินการแทนบริษัทตามที
ระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์ ระบุชื
อและจํานวนกรรมการซึ
งมีอํานาจลงลายมือชื
อแทนบริษัท คือ นายสธีุ ลิ
มอติบูลย์ , ร.ต.อ.สเุมธ   
ลิ
มอติบูลย์ , นายชวลิต ลิ
มอติบูลย์ และ นายบญุชู ลิ
มอติบูลย์ สองในสี
คนนี Jลงลายมือร่วมกันและประทบัตราสําคญัของบริษัท
เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทได้ 
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คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการทั�วไป ผูจ้ดัการทั�วไป 
(ฝ่ายงานพิมพฉ์ลากกาว) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายผลิต 

โรงงานลาดกระบงั 
(Cast Film) 

สาํนกังานส่วนกลาง 

ฝ่ายการตลาด(ฟิลม์) 

ฝ่ายขาย (ฟิลม์) 

เลขานุการบริษทั 

 

ฝ่ายจดัซื0อ 

 
ฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง 

 
ฝ่ายเทคนิควิจยัและพฒันา 

 

ที�ปรึกษา 

โรงงานถนนจนัทน ์

โรงงานเวลโกรว ์ซอย 6 

ฝ่ายบุคคลและธุรการ 

 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

โรงงานเวลโกรว ์ซอย 6 
(Metallized Film) 

โรงงานเวลโกรว ์ซอย 6  
(Blown Film) 

ฝ่ายสารสนเทศ 

 

โรงงานเวลโกรว ์ซอย 2 
(หลอดยาสีฟัน) 

ฝ่ายสาํนกักรรมการ 

 

ผังโครงสร้างองค์กร 
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3. เลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัท : นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิj 
คณะกรรมการได้มอบหมายหน้าที
 ที
รับผิดชอบดําเนินการในเรื
องตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี J 
1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี J 

1.1 ทะเบียนกรรมการ 
1.2 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
1.3 รายงานการเปิดเผยข้อมลู และรายงานประจําปี 
1.4 หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
1.5 จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ 
1.6 ดแูลให้มีการติดตามการปฏิบตัิตามมติที
ประชมุผู้ ถือหุ้น และที
ประชมุคณะกรรมการ 
1.7 ทําหน้าที
เป็นศนูย์กลางติดตอ่สื
อสารกบัผู้ลงทนุทั
วไป และการให้ขา่วสารของบริษัท 
1.8 ให้คําแนะนําเบื Jองต้นแก่กรรมการเกี
ยวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และแจ้งข่าวการเปลี
ยนแปลงในเรื
อง

ดงักลา่วข้างต้น เพื
อให้คณะกรรมการได้ปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ
าเสมอ 
1.9 ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที
รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. เป็นผู้ประสานงาน ในการแจ้งข้อมลูผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) 
4. แจ้งรายงานการเปลี
ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 
5. ดําเนินการอื
นๆ ตามที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
   4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

หลักเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  พิจารณากําหนด

คา่ตอบแทนของกรรมการตามแนวทาง ดงัตอ่ไปนี J 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

การกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที
ความรับผิดชอบและการทํางานของกรรมการ 
โดยคํานึงถึงประเภทและขนาดของธุรกิจของบริษัทร่วมกับการเทียบเคียงกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทที
อยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
ประเภทค่าตอบแทน 

� คา่เบี Jยประชมุ ( Attendance Fee) โดยจะจ่ายให้กบักรรมการทกุทา่น 
� ค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน รายปี โดยกําหนดตามตําแหน่งและหน้าที

ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น คา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงานของบริษัท (Incentive) โดยการนําผล
การดําเนินงานของบริษัทมาพิจารณาร่วมด้วย 
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(1) ค่าตอบแทนทีAเป็นตัวเงนิ 

 สาํหรับปี 2558 ค่าตอบแทนที
เป็นตวัเงินของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี Jยประชุม เงินเดือน และโบนสั รวมทั Jง
คา่ตอบแทนที
เป็นตวัเงินของผู้บริหาร ตลอดปี 2558 มีมลูคา่ เป็นจํานวน 15.01 ล้านบาท ซึ
งมีรายละเอียด ดงันี J 

   คณะกรรมการบริษัท                    1.75       ล้านบาท 
   คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                  0.40       ล้านบาท 
   ผู้บริหาร 12 รายจ่ายเป็นเงินเดือนและโบนสัรวม                         12.86       ล้านบาท  
 
(2) ค่าตอบแทนอืAน     - ไมม่ี - 

 
5.  บุคลากร  

จาํนวนพนักงาน ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2558 มีจาํนวน 426 คน ดังนี N : 
 ฝ่ายผลติ  - สาขาลาดกระบงั 34 คน 
   - สาขาเวลโกรว์ 187 คน 
    - สาขาถนนจนัทน์  104 คน 

                 ฝ่ายขายและการตลาด                                                      32      คน   
    ฝ่ายบคุคลและธุรการ                                                        17  คน 
    ฝ่ายบญัชีและการเงิน                                                        11      คน 
    อื
นๆ                                                                41      คน 

ค่าตอบแทนของพนักงาน 
 (หนว่ย: ล้านบาท)     ปี 2558   ปี 2557   ปี 2556 

 เงินเดือนและคา่จ้าง 91.22 85.32 73.27   
 โบนสั   17.54 15.70 12.37  
 เงินคา่ลว่งเวลา เบี Jยเลี Jยงและอื
นๆ 34.26 31.34  24.84   

    รวม                                                 143.02           132.36           110.48            
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 
บริษัทให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ
ง โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะที
จําเป็นต่อการปฏิบตัิงานให้ประสบความสําเร็จ เริ
มตั Jงแต่การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เพื
อให้
พนกังานมีความเข้าใจถึงโครงสร้างองค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบ สวสัดิการ สิทธิประโยชน์
ตา่งๆ ในภาพรวม และการแนะนําตวัให้ทกุหนว่ยงานก่อนสง่ตวัให้ต้นสงักดั เพื
อฝึกอบรมเฉพาะทาง ในขอบเขตตามหน้าที

ที
รับผิดชอบ (On the job training) และบริษัทยงัมีนโยบายสง่พนกังานไปอบรมสมันาภายนอก เพื
อเสริมสร้างความรู้ 
ทกัษะและเพิ
มศกัยภาพของพนกังานในการทํางาน รวมทั Jงบริษัทได้จัดหาวิทยากรที
ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆเข้ามาอบรม
สมันาภายในให้กบัพนกังาน โดยจดัให้มีตารางการอบรมสมัมนาประจําปี ซึ
งบรรจุไว้ทั Jงการเรียนรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะทาง
โดยมีผู้ เข้าร่วมเฉพาะหน่วยงานนั Jน และการเรียนรู้ร่วมกนัทั Jงองค์กร เพื
อพฒันาให้บคุลากรมีทกัษะความรู้นอกเหนือจาก
งานที
ปฏิบตัิ เช่น หลกัสตูรเรื
องการวางแผนภาษี หลกัสตูร Successful Presentation Techniques หลกัสตูรความรู้เรื
อง
เม็ดพลาสติก หลกัสตูรทกัษะการจดัการข้อโต้แย้งและการเจรจาตอ่รองปิดการขาย เป็นต้น โดยทั
วไปบริษัทมีนโยบายที
จะ
ปรับเงินเดือนให้กับพนักงานในทุกปี  ซึ
งจะจัดสรรให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษัทและผลการประเมินการ
ทํางานของแตล่ะบคุคล รวมทั Jงสวสัดิการด้านตา่งๆ เช่น การตรวจสขุภาพประจําปี โดยจดัให้มีแพทย์ให้คําปรึกษา แนะนํา
ปัญหาด้านสุขภาพ ให้กับพนกังานภายหลงัการทราบผลการตรวจสขุภาพเป็นรายบุคคล การจัดงานสงัสรรค์ประจําปี      
รถรับ-สง่และเครื
องแบบพนกังาน ทั Jงนี Jขึ Jนอยูก่บัสาขาและสายงานที
ปฏิบตัิ  

นอกจากนี J บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคญัในการพฒันาบคุลากรด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยจดัให้มีการรณรงค์
ลดการใช้ทรัพยากรเพื
อลดภาวะโลกร้อน เปิดรับอาสาสมัครในการเข้าร่วมกิจกรรมที
เป็นกิจกรรมการกุศล กิจกรรม        
เพื
อสาธารณะประโยชน์ เพื
อการพฒันาตน พฒันางาน และพฒันาสงัคม  
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รายละเอียดโดยยอ่ของกรรมการและผ ูบ้รหิาร 
        * จาํนวนหุ้นตามที�แสดง รวมจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เกี�ยวขอ้งกนัตาม มาตรา 258 

 
ชื�อ-สกุล อาย ุ  *จาํนวนหุ้นที�ถืออยู ่ ความสมัพนัธ์  

ตาํแหน่ง (ปี)  ณ 31 ธ.ค. 2558 กบัผูบ้ริหาร 
    

คุณวุฒิ ประวติัการทาํงาน 

 หุ้น  ร้อย
ละ 

อื�น 

1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ 76 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 2548-ปัจจุบนั กรรมการ    110,868  1.85 ไม่มี 
    ประธานกรรมการ      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ0ง จาํกดั (มหาชน)       

     - ปริญญาตรี สาขา Education Science 2531-ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ      
       Quanzhou Physical Culture Institute   บริษทั เพรซิเดน้ท ์อินเตอร์ฟูด จาํกดั      
       สาธารณรัฐประชาชนจีน 2531-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ       
     - STANFORD EXECUTIVE PROGRAM,   บริษทั ซนัโก ้แมชชินเนอร์รี�  (ประเทศไทย) จาํกดั       
        STANFORD UNIVERSITY, 2531-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ       
         CALIFORNIA ,USA.   บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ0ง จาํกดั       
     - จบการศึกษาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรรุ่นทื� 2 ปัจจุบนั  ที�ปรึกษากรรมการ       
       สถาบนัวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   บริษทั เพรซิเดน้ท ์ไรซ์ โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน)       
     - สมัมนาหลกัสูตรTop Management Serninar on        

    japanese  
2524-ปัจจุบนั  กรรมการ 

บริษทั เพรซิเดนท ์โฮลดิ0ง จาํกดั 
      

       Business (TOPS-V) of The Association for Overseas 2523-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ       
       Technical, Japan   บริษทั เพรซิเดนทเ์บเกอร์รี�  จาํกดั (มหาชน)       
     - อบรมใน Havard University USA. 2519-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร       
     - อบรมหลกัสูตร Directors Certification Program   บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน)       
       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย         
2.นายสุธี  ลิ�มอติบูลย ์ 64 - ปริญญาโท วิศวกรรม แขนงอุตสาหกรรมโรงงาน ปัจจุบนั กรรมการ    720,235  12.00 ไม่มี 
   กรรมการผูจ้ดัการ      มหาวิทยาลยั TEXAS A&M   สหรัฐอเมริกา   บริษทั กิมไป๊ จาํกดั       
(มีอาํนาจลงนามผกูพนั)   - ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบนั หุ้นส่วน       
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เหรียญทองการพิมพ ์       
     - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program 2551-ปัจจุบนั กรรมการ       
       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   บริษทั เหรียญทองการพิมพ ์(กิมไป๊) จาํกดั       
     2549-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ       
       บริษทั กิมไป๊ โคต้ติ0ง จาํกดั       
     2548-ปัจจุบนั กรรมการ       
       บริษทั กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี0  จาํกดั       
     2544-ปัจจุบนั  กรรมการ       
       บริษทั แอล.เอ. พลาสแพค จาํกดั       
      2535-ปัจจุบนั กรรมการ       
        บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ0ง จาํกดั       
      2528-ปัจจุบนั กรรมการ       
        บริษทั เหรียญทอง ลามิทิวบ ์จาํกดั       
     2520-ปัจจุบนั 

 
กรรมการ 
บริษทั ไทยอ๊อฟเซท จาํกดั 

      

     2520-ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการ       
        บริษทั เหรียญทอง โรตารี�  จาํกดั 
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* จาํนวนหุ้นตามที�แสดง รวมจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เกี�ยวขอ้งกนัตาม มาตรา 258 

ชื�อ-สกลุ อาย ุ  *จาํนวนหุน้ที�ถืออยู ่ ความสัมพนัธ์  

ตาํแหน่ง (ปี)  ณ 31 ธ.ค. 2558  กบัผูบ้ริหาร 

    

คุณวฒิุ ประวติัการทาํงาน 

 หุน้  ร้อยละ อื�น 

3.นายชวลิต  ลิ�มอติบูลย ์ 74  - Bathurst High School ประเทศออสเตรเลีย 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ       830,183         13.84  พี�ชายนายสุธี  

    กรรมการ    - ประกาศนียบตัรทางการบญัชี   บริษทั กิมไป๊ โคต้ติ0ง จาํกดั     ลิ�มอติบูลย ์

  (มีอาํนาจลงนามผกูพนั)       ประเทศสหรัฐอเมริกา 2548 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ       

     - การอบรมทางการพิมพ ์   บริษทั กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี0  จาํกดั       

        ประเทศเยอรมนันี 2544-ปัจจุบนั  กรรมการ       

     - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation  
    Program 

  
2535-ปัจจุบนั 

บริษทั แอล.เอ. พลาสแพค จาํกดั 
กรรมการ 

      

       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ0ง จาํกดั       

      2528- ปัจจุบนั  กรรมการ       

      บริษทั เหรียญทองลามิทิวบ ์จาํกดั       

     2521- ปัจจุบนั  กรรมการ       

        บริษทั สยามหมึกพิมพแ์ละเคมีภณัฑ ์
จาํกดั 

      

      2515- ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ       

        บริษทั ไทยอ๊อฟเซท จาํกดั       

      2515-ปัจจุบนั กรรมการ       

        บริษทั กิมไป๊ จาํกดั       

      2515-ปัจจุบนั กรรมการ       

       บริษทั เหรียญทอง โรตารี�  จาํกดั       

      2515- ปัจจุบนั หุน้ส่วนผูจ้ดัการ       

        หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เหรียญทองการพิมพ ์       

              

4. ร.ต.อ. สุเมธ   ลิ�มอติบูลย ์ 71  - ปริญญาเอก ทางเคมี ปัจจุบนั กรรมการ       875,263         14.59  พี�ชายนายสุธี 

     กรรมการ       UNIVERSITY OF CALIFORNIA   บริษทั เหรียญทองโรตารี�  จาํกดั     ลิ�มอติบูลย ์

    (มีอาํนาจลงนามผกูพนั)       (SAN DIEGO) ปัจจุบนั กรรมการ       

     - ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์   บริษทั กิมไป๊ จาํกดั       

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ       

     - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation   
    Program 

  
2548 - ปัจจุบนั 

บริษทั กิมไป๊ โคต้ติ0ง จาํกดั 
กรรมการ 

      

       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  บริษทั กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี0  จาํกดั       

     2544-ปัจจุบนั  กรรมการ       

      บริษทั แอล.เอ. พลาสแพค จาํกดั       

     2535-ปัจจุบนั  กรรมการ       

      บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิ0ง จาํกดั       

      2532-ปัจจุบนั  กรรมการ       

       บริษทั ลิคิโทมิ จาํกดั       

      2532-ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ       

       บริษทั สุภาพฤกษ ์จาํกดั       

      2528-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ       

       บริษทั เหรียญทองลามิทิวบ ์จาํกดั       

     2521-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ        

      บริษทั สยามหมึกพิมพแ์ละเคมีภณัฑ ์       

        จาํกดั       

      2515-ปัจจุบนั กรรมการ       

        บริษทั ไทยอ๊อฟเซท จาํกดั       

      2515-ปัจจุบนั หุน้ส่วน      

        หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เหรียญทองการพิมพ ์
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    * จาํนวนหุ้นตามที�แสดง รวมจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เกี�ยวขอ้งกนัตาม มาตรา 258 
 

ชื�อ-สกุล อาย ุ  *จาํนวนหุ้นที�ถืออยู ่ ความสมัพนัธ์  

ตาํแหน่ง (ปี)  ณ 31 ธ.ค. 2558  กบัผูบ้ริหาร 
    

คุณวุฒิ ประวติัการทาํงาน 

 หุ้น  ร้อยละ อื�น 

5. นายบุญชู  ลิ�มอติบูลย ์ 46  - ปริญญาโททางดา้นบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด ปัจจุบนั กรรมการ       177,711           2.96  หลานชาย 
     กรรมการ    สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  บริษทั กิมไป๊ จาํกดั     นายสุธี  
    (มีอาํนาจลงนามผกูพนั)    แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั ปัจจุบนั กรรมการ     ลิ�มอติบูลย ์
     - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  บริษทั เหรียญทองโรตารี�  จาํกดั       
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปัจจุบนั กรรมการ       
     - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program  บริษทั เหรีญทอง ลามิทิวบ ์จาํกดั       
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ       
        บริษทั กิมไป๊ โคต้ติ0ง จาํกดั       
      2548 - ปัจจุบนั กรรมการ       
        บริษทั กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี0  จาํกดั       
      2544 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ       
       บริษทั แอล.เอ. พลาสแพค จาํกดั       
      2536-ปัจจุบนั หุ้นส่วนผูจ้ดัการ       
        ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  เหรียญทองการพิมพ ์

 
      

6. น.พ.สวสัดิ{   โพธิกาํจร 71  - DIPLOMATE,  AMERICAN BOARD OF 2528-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ         33,000  0.55 พี�เขยนายสุธี 
     กรรมการ    OPHTHALMOLOGY,MD., F.A.C.S., F.A.A.O.,    

  F.I.C.S. 
  
ปัจจุบนั 

บริษทั ไทยจกัษุคลีนิค จาํกดั 
กรรมการ 

    ลิ�มอติบูลย ์

     - แพทยศ์าสตร์ศิริราช  บริษทั สุภาพฤกษ ์จาํกดั       
      มหาวิทยาลยัมหิดล          
     - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program           
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 
          

7. ดร.อดุล  อมตวิวฒัน์ 77  - ปริญญาเอกทางวิศวกรรมเคมี 2542-ปัจจุบนั   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  -  - ไม่มี 
    กรรมการอิสระและ     University of London, UK.   บริษทั ดราโก ้พีซีบี จาํกดั (มหาชน)       
    ประธานกรรมการ    
    ตรวจสอบ 

   - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

2545-2556   กรรมการอิสระ 
บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

      

                 
8.นายชยัสิทธิ{   เจริญสตัย ์ 54  - ปริญญาโท MBA วิทยาลยัการจดัการ 2553 - ปัจจุบนั ที�ปรึกษา  -  - ไม่มี 
    กรรมการอิสระและ     มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพ   บริษทั อมัพวา อพาร์เทล จาํกดั       
    กรรมการตรวจสอบ    - ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 2552 - ปัจจุบนั ที�ปรึกษา       
      มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   บริษทั อะกรี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั       
     - MINI MASTER OF INFORMATION 2546 - 2551 ทีมที�ปรึกษาแกไ้ขหนี0  NPLs       
     TECHNOLOGY,   ธนาคารอาคารสงเคราะห์       
     สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ฯลาดกระบงั           
     - MINI-CERTIFIED INVESTMENT &            
     SECURITIES ANALYST PROGRAM,           
     สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์           
     - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program         
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 
          

9. นายปมุข  ศิริองักลุ 45  - นิติศาสตร์บญัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2552 - ปัจจุบนั ที�ปรึกษากฏหมาย  -  - ไม่มี 
    กรรมการอิสระและ    - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร กฎหมายทรัพยสิ์นทาง    บริษทั ออสสิริส จาํกดั       
    กรรมการตรวจสอบ    ปัญญาแห่งเนติบญัฑิตสภา   บริษทั ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จาํกดั       
      2551 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ        
        บริษทั ปมุข ที�ปรึกษากฎหมาย จาํกดั       
      2543 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ        
        บริษทั ปมุข กฎหมาย จาํกดั       
      2539 - 2543 ทนายความ       
        บริษทั สาํนกักฎหมาย ศกัยภาพ จาํกดั       
      2538 ทนายความ        
        บริษทั อาณาจกัร กฎหมาย จาํกดั 
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    * จาํนวนหุ้นตามที�แสดง รวมจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เกี�ยวขอ้งกนัตาม มาตรา 258 

ชื�อ-สกุล อาย ุ  *จาํนวนหุ้นที�ถืออยู ่ ความสมัพนัธ์  

ตาํแหน่ง (ปี)  ณ 31 ธ.ค. 2558  กบัผูบ้ริหาร 

    

คุณวุฒิ ประวติัการทาํงาน 

 หุ้น  ร้อยละ อื�น 

10. นางสาวจนัทนา  ลิ�มอติบูลย ์ 44  - ปริญญาโททางดา้นบริหารธุรกิจสาขาการตลาด  2539-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทั�วไป         253,710         4.23  หลานสาว 

       ผูจ้ดัการทั�วไป   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์   บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)     นายสุธี 

    แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีทางดา้นบริหารธุรกิจ 

 2537 - 2538 EXECUTIVE ASSISTANT, OFFICE OF 
THE PRESIDENT  

    ลิ�มอติบูลย ์

    สาขา BUSINESS ENTREPRENEURSHIP,   ธนาคารแหลมทอง จาํกดั (มหาชน)       

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

         

               

                  

11. นางสาวธีรารัตน์  ลิ�มอติบูลย ์ 40  - ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร  2542 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทั�วไป ฝ่ายงานพิมพฉ์ลากกาว        207,710  3.46 หลานสาว 

ผูจ้ดัการทั�วไปฝ่ายงานพิมพฉ์ลากกาว   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน)     นายสุธี 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2540 - 2542 เจา้หนา้ที�ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี0      ลิ�มอติบูลย ์

        SGV - Arthur Anderson (KPMG ปัจจุบนั) 
 

      

12. นายมรุธร ลิ�มอติบูลย ์ 32  - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การบริหาร  2553 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการโครงการ สาขาเวลโกรว ์          30,000  0.50 หลานชาย 

      ผูจ้ดัการโครงการ สาขาเวลโกรว ์       Case Western Reserve University   บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน)     นายสุธี 

     - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์         ลิ�มอติบูลย ์

     System & Control Engineering            

     Case Western Reserve University 
 

          

13.นายสมชาย  บวรผดุงกิตติ 59  - ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  2542-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ ฝ่ายวิศวกรรม  -  - ไม่มี 

     ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)       

       2537-2542  ผูจ้ดัการโรงงาน       

        บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)       

       2532-2537  ที�ปรึกษาดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า        

        บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)       

       2530-2532  ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน       

        บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)       

       2528-2530  หวัหนา้ฝ่ายซ่อมบาํรุง         

        บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)       

       2525-2528  วิศวกรไฟฟ้า         

        บริษทั ไทยอ๊อฟเซท จาํกดั       

       2525-2525  วิศวกรฝ่ายซ่อมบาํรุง        

        บริษทั  DTCI จาํกดั 
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    * จาํนวนหุ้นตามที�แสดง รวมจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เกี�ยวขอ้งกนัตาม มาตรา 258 
 

ชื�อ-สกุล อาย ุ  *จาํนวนหุ้นที�ถืออยู ่ ความสมัพนัธ์  

ตาํแหน่ง (ปี)  ณ 31 ธ.ค. 2558  กบัผูบ้ริหาร 
    

คุณวุฒิ ประวติัการทาํงาน 

 หุ้น  ร้อยละ อื�น 

14. นางสาวพชัรินทร์  ตรีอเนกชยั  29  -  ปริญญาโท คณะการตลาด สาขาการตลาดคา้ปลีก   2556-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื0อ  -  - ไม่มี 
       ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื0อ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)       
     - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 

 ระหวา่งประเทศ 
  2553 - 2556 เจา้หนา้ที�ฝ่ายจดัซื0อต่างประเทศ 

บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน) 
      

     มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั          

15.นางสาวสิริวรรณ จนัทร์กระจ่างแจง้ 43  - ปริญญาโท  สาขาการจดัการอุตสาหกรรม   2547 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิควิจยัและพฒันา  -  - ไม่มี 
     ผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิควิจยัและพฒันา   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน)       
      - ปริญญาตรี สาขาเคมีอุตสาหกรรม 

     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
  2540 - 2547 หวัหนา้ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่าย

เทคนิควิจยั-พฒันา 
      

    - CONCISE M.B.A คณะเศรษฐศาสตร์   บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน)       
     จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั   2537 - 2540 หวัหนา้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ       
        บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

 
      

16. นายเกรียงไกร  มิตสีดา 
       ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง 

33  - ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ ทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ 

  2556 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง 
บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน) 

 -  - ไม่มี 

    มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร   2555 - 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง       
     - อบรมหลกัสูตร จป.ผูบ้ริหาร   บริษทั เคแอลเค อินดสัตรี จาํกดั & 

บริษทั เจบีที เอน็จิเนียริง จาํกดั 
      

        2552 - 2555 Warehouse  Supervisor       
       บริษทั IDS Logistics (Thailand)       
        Limited.       
              
17. นายประเสริฐ สตัยาอภิธาน 48  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   2555 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายขาย  -  - ไม่มี 
       ผูจ้ดัการฝ่ายขาย       มหาวิทยาลยัพายพั   บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)       
     - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต    2532 - 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด       
        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   บริษทั ฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) จาํกดั       
     - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า            
        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่           

18.นายอคัรพร บรรจงศิลป์ 
      ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ 

41  - ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาสงัคม (วิเคราะห์และ 
     วางแผนนโยบาย) 

  2554 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ 
บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

 -  - ไม่มี 

      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   2550 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล       
      - ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   บริษทั ไอ ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั       
       วิทยาลยัแสงธรรม   2547 - 2550 เจา้หนา้ที�ประสานงาน       
        ศูนยช่์วยเหลือแรงงานโฮปไตห้วนั       
              
19.นางสาวศิราณี นามณี 34  - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี    2555 - ปัจจุบนั สมุห์บญัชี  -  - ไม่มี 
     สมุห์บญัชี       สาขาการกาํกบัดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน)       
     - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี   2546 - 2554 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี       
       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน)       
               
                
20.นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ{  35  - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์   2554 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั  -  - ไม่มี 
      เลขานุการบริษทั       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน)       
     -  อบรมหลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั 2547 - 2553 เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ       
     -  อบรมหลกัสูตรพื0นฐานกฎหมายและกฎเกณฑที์�        

     เกี�ยวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน 
 
 
 

 บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน)       
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ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผ ูถื้อห ุน้ 
 

1. หลักทรัพย์ของบริษัท 

� บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน)  ชื
อยอ่หลกัทรัพย์ : TOPP 
� บริษัทมีทนุจดทะเบียน 60 ล้านบาท  แบง่เป็นหุ้นสามญั  6,000,000 หุ้น มลูค่าที
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชําระครบ

เต็มมลูคา่แล้ว  
� บริษัทไมม่ีหุ้นบริุมสทิธิj หรือหุ้นประเภทอื
นที
มีเงื
อนไข 
� ในช่วง 21 ปีที
ผา่นมา บริษัทไมม่ีการเพิ
มทนุ 
� บริษัทไมม่ีการออกตราสารหนี Jหรือแปลงสภาพหลกัทรัพย์ 

                                                              หนว่ย : ล้านบาท 
ปี พ.ศ. ทุนทีAเพิAม ทุนจดทะเบียน 
2526 25 25 
2529 5 30 
2533 20 50 
2537 10 60 

2537-2558 - 60 
                (บริษัทก่อตั Jงในปี พ.ศ. 2526) 

� ข้อตกลงระหวา่งกนัในกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) 
- ไมม่ี - 

 

2. รายชืAอผู้ถอืหุ้นสงูสุด 10 รายแรก ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2558  

ทั Jงนี Jรวมจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที
เกี
ยวข้องกนัตามมาตรา 258 แหง่ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

รายชืAอผู้ถอืหุ้น 
จาํนวนหุ้น  

ณ 31 ธ.ค. 58 
ร้อยละ 

1. ร.ต.อ.สเุมธ  ลิ
มอติบลูย์ 875,263 14.59 
2. นายชวลติ                  ลิ
มอติบลูย์ 830,183 13.84 
3. นางสวุมิล                  มหากิจศิริ 723,900 12.07 
4. นายสธีุ                       ลิ
มอติบลูย์ 720,235 12.00 
5. บริษัทฯ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั เพื
อผู้ฝาก 508,531  8.48 
6. นายบญุชยั                     ลิ
มอติบลูย์ 267,610  4.46 
7. นางสาวจนัทนา        ลิ
มอติบลูย์ 253,710  4.23 
8. นายบญุช ู                ลิ
มอติบลูย์ 177,711  2.96 
9. นางจริยา                     ลิ
มอติบลูย์ 177,710  2.96 
10. นายวิโรจน์             บญุกิตติเจริญ 152,800 2.55 

         **ผู้ลงทุนสามารถดขู้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ได้จาก Website ของบริษัท ตั Nงแต่วันทีA 15 มีนาคม 2559** 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคํานึงถึงผลประกอบการ และสภาพคล่องที
ไม่ทําให้มีผลกระทบต่อกิจการ ทั Jงนี J
เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 43  ซึ
งสรุปสาระสําคญัคือ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื
นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที
บริษัท ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น 
หุ้นละเทา่ๆกนั คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั Jงคราว ในเมื
อเห็นว่าบริษัท มีผลกําไรสมควร
พอที
จะทําเช่นนั Jน และเมื
อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 
ปัจจุบันบริษัท ไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบกันดังนี N 

 2558 2557 2556 
กําไรสทุธิตอ่หุ้น 15.37 15.30 15.27  
เงินปันผลตอ่หุ้น                                            4.65* 4.60 4.60  
คิดเป็นอตัราร้อยละ                                     30.25             30.06        30.13    

 * ยงัไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
  

จากการที
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพฉบบัที
 26/2549 เรื
อง การปฏิบตัิวิธีการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที
 44 และฉบบัที
 45 (ปรับปรุงปี 2550) เรื
อง งบการเงินรวมและการบญัชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย กําหนดให้บริษัท
เปลี
ยนแปลงวิธีการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทจากวิธีสว่นได้เสียเป็นวิธีราคาทนุ ซึ
งมีผลทํา
ให้กําไรและกําไรสะสมในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมแตกต่างกัน ทั Jงนี J การเปลี
ยนแปลงดังกล่าวเป็นเพียงการ
เปลี
ยนแปลงนโยบายการบญัชีเท่านั Jน มิได้ทําให้ปัจจัยพื Jนฐานในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปลี
ยนแปลงไป  และเพื
อให้การ
จ่ายเงินปันผลสอดคล้องกบัเงินที
บริษัทมีในการจ่ายเงินปันผลจริง บริษัทได้พิจารณาเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลโดยอ้างอิงกบั
กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ดงันั Jน กําไรสทุธิต่อหุ้นสําหรับปี 2558 ที
แสดงข้างต้น ได้แสดงกําไรสทุธิจากงบการเงิน
เฉพาะบริษัท 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
(1)  ประวัติความเป็นมา การเปลีAยนแปลง และพัฒนาการทีAสาํคัญ 

บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทแรกที
ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในการผลิตแผ่นฟิล์ม โอ.พี.พี. (Oriented Polypropylene 
Film) จดทะเบียนจดัตั Jงบริษัทเมื
อปี พ.ศ.2526 ด้วยทนุจดทะเบียนเริ
มแรก 25 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมทนุของกลุม่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
เหรียญทองการพิมพ์ จํากดั ซึ
งเป็นบริษัทที
มีชื
อเสยีงในวงการการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์มาเป็นเวลานาน และกลุม่บริษัท พี ประชุม จํากดั 
ที
มีความสมัพนัธ์ที
ดีกบัโรงงานยาสบูได้เลง็เห็นความต้องการของตลาดในการใช้ฟิล์มชนิดนี J 

� ปี 2537  บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เมื
อวนัที
 3 มิถนุายน 2537 และได้เพิ
มทนุจดทะเบียนเป็น 
60 ล้านบาท 
� ปี 2542  จดัตั Jงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
นพ.สวัสดิj โพธิกําจร กรรมการอิสระ เป็นสมาชิก และแต่งตั Jง นายชัยสิทธิj  เจริญสัตย์ เป็นกรรมการอิสระเป็นสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบเพิ
ม รวมเป็น 3 ทา่น 
� ปี 2543  บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ โดยจัดตั Jงบริษัทและจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม ตั Jงโรงงานผลิต       
หลอดลามิเนต เพื
อใช้บรรจยุาสฟัีนตามนโยบายของลกูค้ารายสาํคญัของบริษัทซึ
งเป็นบริษัทข้ามชาติที
ได้ย้ายฐานการผลิตไป
ที
ประเทศเวียดนาม เพื
อผลติและจําหนา่ยทั
วทั Jงภมูิภาคเอเชีย โดยบริษัทได้รับการคดัเลอืกจากลกูค้ารายดงักลา่วให้เป็นผู้ผลติ
แตผู่้ เดียวสาํหรับภมูิภาคนี J 
� ปี 2544  บริษัทได้รับการรับรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านผลิตและจําหน่ายทั Jงผลิตภณัฑ์พลาสติก
ฟิล์มและการผลติงานพิมพ์ จากสถาบนั United Registrar of Systems Ltd. (URS) 
� ปี 2548  บริษัทได้ลงทนุในเครื
องจักรใหม่ สําหรับผลิตฟิล์มแมททลัไลซ์ (Metallized Film) ด้วยงบประมาณการลงทุน
ประมาณ 53 ล้านบาท เพื
อช่วยยกระดบัคณุภาพสนิค้า และเพิ
มกําลงัการผลติ 
� ปี 2549  บริษัทได้ลงทนุในเครื
องจกัรใหม ่สาํหรับงานพิมพ์ฉลากกาว (Sticker Label Printing) ด้วยงบประมาณการลงทนุ
ประมาณ 63 ล้านบาท ซึ
งเป็นเครื
องพิมพ์ที
มีความละเอียดและความเร็วสงู เพื
อช่วยยกระดบัคณุภาพสนิค้า และเพิ
มกําลงัการ
ผลติ เพื
อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุ 
� ปี 2551  บริษัทมีการลงทนุในเครื
องจกัรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว (Sticker Label Printing) ซึ
งติดตั Jงที
โรงงานใน
นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ โดยได้รับการสง่เสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ  
� ปี 2552  บริษัทมีการลงทนุในเครื
องจกัรใหม่ สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว (Sticker Label Printing) ซึ
งติดตั Jงที
โรงงานใน
นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ โดยได้รับการสง่เสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ  
� ปี 2553 

ด้านการจดัการ 

บริษัทได้แต่งตั Jง นายปมขุ  ศิริองักุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอิสระแทน นพ.สวสัดิj  โพธิกําจร โดยให้มี
ผลตั Jงแตว่นัที
 30 เมษายน 2553 เป็นต้นไปตามมติที
ประชุมผู้ ถือหุ้น ครั Jงที
 1/2553 เมื
อวนัที
 30 เมษายน 2553 และ
แตง่ตั Jง นางสาวแสงจนัทร์ ศิริสวสัดิj เข้าดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท แทนนางสาวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ Jม โดยให้มีผลตั Jงแต่
วนัที
 16 สงิหาคม 2553 เป็นต้นไป ตามมติที
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Jงที
 3/2553 เมื
อวนัที
 10 สงิหาคม 2553 
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ด้านการลงทนุ 

บริษัทได้มีการลงทนุในเครื
องจกัรใหม ่สาํหรับงานพิมพ์ฉลากกาว (Sticker Label Printing) ซึ
งติดตั Jงที
โรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมเวลโกรว์ โดยได้รับการสง่เสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

� ปี 2554  บริษัทได้มีการลงทนุในเครื
องจกัรใหม ่สาํหรับงานผลติฟิล์ม ซึ
งอยูร่ะหวา่งการติดตั Jงที
โรงงานในนิคมอตุสาหกรรม
เวลโกรว์ โดยได้รับการสง่เสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ  
� ปี 2555  บริษัทได้ติดตั Jงเครื
องจกัรใหมแ่ล้วเสร็จ และเริ
มผลติสาํหรับงานฟิล์ม ที
โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ โดย
ได้รับการสง่เสริมจากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ และมีการลงทนุในเครื
องจกัรใหม่ สําหรับงานหลอด ซึ
งอยู่
ระหวา่งการติดตั Jงที
โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ โดยได้รับการสง่เสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
� ปี 2556  บริษัทได้มีการลงทนุในเครื
องจกัรใหม ่สาํหรับงานพิมพ์ฉลากกาว ซึ
งอยูร่ะหวา่งการติดตั Jงที
โรงงาน  ตั Jงอยู่ที
นิคม
อตุสาหกรรมเวลโกรว์  โดยได้รับการสง่เสริมจากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ  ซึ
งคาดว่าจะติดตั Jงแล้วเสร็จและ
พร้อมใช้งานได้ในประมาณ ปี 2557    
� ปี 2557  บริษัทได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุเพิ
มขึ Jน สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว  จากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการ
ลงทนุ ทําให้บริษัทขยายกําลงัการผลติของเครื
องจกัรเพิ
มขึ Jน  เพื
อตอบสนองความต้องการของลกูค้าที
เพิ
มขึ Jนอยา่งตอ่เนื
อง      
� ปี 2558  บริษัทได้มีการลงทนุในเครื
องจกัรใหม ่สาํหรับงานพิมพ์ฉลากกาว ซึ
งอยูร่ะหวา่งการติดตั Jงที
โรงงาน  ตั Jงอยู่ที
นิคม
อตุสาหกรรมเวลโกรว์ และ สํานกังานใหญ่ ถนนจนัทน์ โดยได้รับการส่งเสริมจากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน  
ซึ
งคาดวา่จะติดตั Jงแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานได้ในประมาณ ปี 2559  
 

(2)  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยอาศยัรากฐานทางธุรกิจในวงการการพิมพ์และวงการบรรจุภณัฑ์มานาน เน้น
คณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้ได้มาตรฐานและการบริการหลงัการขาย เพื
อสร้างความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้าและความเชื
อถือใน
ชื
อเสียงของบริษัท  ทั Jงนี Jบริษัทมีการวิจัยและพฒันาและเทคนิคการผลิตเพื
อเลือกใช้วตัถุดิบที
มีต้นทุนตํ
าที
สดุที
สามารถกําหนด
ราคาที
แขง่ขนัได้ และเพิ
มผลติภณัฑ์ให้หลากหลายมากขึ Jนเพื
อขยายตลาดไปยงัลกูค้ากลุม่ต่างๆ พร้อมทั Jงพยายามรักษาฐานของ
ลกูค้าเดิมไว้ ในสว่นด้านการบริหาร บริษัทให้ความสาํคญักบัการจดัการข้อมลู ระบบสารสนเทศให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ  มีการ
ลงทนุในระบบข้อมลูสารสนเทศ (Management Information System) เพื
อให้ได้ข้อมลูที
เชื
อถือได้ ทนัต่อความต้องการ และเป็น
ประโยชน์ตอ่กระบวนการตดัสนิใจในทกุระดบัของการจดัการ  

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ดงันี J 
1. ผลติภณัฑ์กลุม่ฟิล์มพลาสติก ที
ใช้ในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ เพื
อใช้บรรจภุณัฑ์และหีบหอ่ 

a. กลุม่ฟิล์มพลาสติกที
ซื Jอมา-ขายไป 
b. กลุม่ฟิล์มพลาสติกที
ผลติเอง 

2. ผลติภณัฑ์กลุม่บริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือฟิล์มพลาสติก แบบม้วน  
3. ผลติภณัฑ์กลุม่ผลติภณัฑ์หลอดลามิเนต เพื
อใช้บรรจยุาสฟัีน  
 

ปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วม ดงันี J  
 
บริษัทร่วม/บริษัทอื
นที
บริษัทถือหุ้นอยู ่ ประเภทธุรกิจ ถือหุ้นร้อยละ 

L.S. Pack Company Limited ผลติและจําหนา่ยหลอดลามเินต เพื
อใช้บรรจยุาสฟัีน 25 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ซึ
งตามลกัษณะโครงสร้างของบริษัทนั Jน มีรายได้จากการขายในการทําธุรกิจ 3 กลุม่ ดงันี J  
                                                                                                                                                 หนว่ย : พนับาท 

2558 2557* 2556 สายผลิตภณัฑ์/
กลุ่มธุรกิจ 

ดาํเนินการโดย % การถอื
หุ้นของ
บริษัท 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

ฟิล์มพลาสติก บมจ.ไทย โอ.พี.พี. - 938.85 65 836.81 62 783.48 62 
บริการงานพิมพ์
บนฉลากกาว/
ฟิล์มพลาสติก 

บมจ.ไทย โอ.พี.พี. - 422.31 29 439.20 33 406.70 33 

หลอดลามิเนต 
เพื�อใช้บรรจยุาสี
ฟัน 

บมจ.ไทย โอ.พี.พี. - 73.74   6 69.48 5 63.06 5 

รวมมลูคา่
จําหนา่ย 

- - 1,434.90 100 1,345.49 100 1,253.24 100 

 

* หมายเหต ุ: บริษัทฯ ได้มีการจดัประเภทรายการบญัชีในปี 2557 ที
นํามาเปรียบเทียบใหม่ เพื
อให้สอดคล้องกบัการจดั
ประเภทรายการบญัชีของปีปัจจุบนั ซึ
งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสทุธิหรือส่วนของผู้ ถือหุ้นตามที
เคยรายงานไว้ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 26 และข้อมลูเกี
ยวกบัการดําเนินงานจําแนกตามสว่นงานในหมายเหตปุระกอบงบการเงินในข้อ 25 

บริษัทดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์หลายประเภทคือ ผลติภณัฑ์ฟิล์มพลาสติกที
ใช้ในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ 
เพื
อใช้บรรจุภณัฑ์และหีบห่อ, บริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือ ฟิล์มพลาสติก แบบม้วน และผลิตภณัฑ์หลอดลามิเนต เพื
อใช้
บรรจยุาสฟัีน โดยแบง่แยกออกเป็น 3 กลุม่ธุรกิจ ดงันี J 

(1) กลุ่มผลิตภณัฑ์ฟิล์มพลาสติก 
(1.1)  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

                        บริษัทผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์ฟิล์มพลาสติก ที
ใช้ในอตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ทั Jงด้านผลิตภณัฑ์อปุโภคบริโภค
(Consumer Product) และผลติภณัฑ์ที
ใช้ในอตุสาหกรรม (Industrial Product) ได้แก่ 

 

ฟิล์มพลาสติกกลุ่มทีAเป็นผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
���� Cast Film คือ ฟิล์มที
ผลิตโดยกรรมวิธีการหลอมเม็ดพลาสติกให้เหลวและฉีด(Cast)ออกมาเป็นแผ่นบางๆใช้เป็น
สว่นประกอบของบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เช่น ซองขนมปัง ขนมขบเคี Jยว ซองบะหมี
 ฯลฯ ซึ
งฟิล์ม
ชนิดที
บริษัทผลิตนั Jนจะเป็น Multilayer Film คือ เนื Jอฟิล์มจะประกอบด้วยชนิดพลาสติกหลายๆชั Jน ซึ
งแต่ละชั Jนจะเป็น
พลาสติกตา่งชนิด ฟิล์มที
ผลติด้วยกรรมวิธีนี J ได้แก่ ฟิล์ม CPP และ LLDPE (CLL) 
���� ฟิล์มแมททัลไลซ์ (Metallized Film) คือ การนําผลติภณัฑ์จากฟิล์มพลาสติก มาผา่นกรรมวิธีการพน่ด้วยชั Jนละออง
อลูมิเนียม (Aluminium)บางๆในห้องสูญญากาศ ทําให้ฟิล์มมีสีเงาวาวและมีคุณสมบัติคล้ายอลูมิเนียมฟอยล์            
เมื
อนําไปใช้เพื
อบรรจอุาหารทําให้สามารถเก็บและถนอมอาหารได้นานขึ Jน 
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���� ฟิล์มเป่า (Blown Film) คือ ฟิล์มที
ผลิตโดยกรรมวิธีการหลอมเม็ดพลาสติกให้เหลวและเป่าให้พองออกเป็น         
แผน่บางๆ แผน่ฟิล์มจะถกูหลอ่เย็นด้วยการเป่าลม และถกูม้วนเก็บโดยเครื
องม้วนในอตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ฟิล์มที
ผ่าน
มากระบวนการเป่าจะถกูนําไปใช้เคลือบกบัฟิล์มชนิดอื
น เช่น Nylon,PET,OPP เพื
อใช้ทําเป็นซองอาหารแช่แข็ง,ซองตั Jง 
และซอง Vacuum ตา่งๆ 
ฟิล์มพลาสติกกลุ่มทีAซื Nอมา-ขายไป 
� ฟิล์มยืด (Stretch Film) ใช้เป็นฟิล์มพนัสินค้าและพาเลท ที
ใช้แพร่หลายในโรงงานอตุสาหกรรมทั
วไป เพื
อป้องกนั
สนิค้าไมใ่ห้โดนฝุ่ นและนํ Jา ขณะจดัเก็บไว้ในโกดงัสนิค้า หรือ อยูร่ะหวา่งการขนสง่ ซึ
งยงัใช้เป็นวสัดใุนการรัดสินค้าให้ยึด
ติดกับพาเลท เพื
อช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าตกหล่นในระหว่างการขนส่งสินค้าแทนสายรัด นอกจากนี Jยังสามารถ
ประยกุต์ใช้ในการพนักบัสินค้าบางชนิดโดยตรง ปัจจุบนัสินค้าฟิล์มยืดเป็นสินค้าที
โรงงานอตุสาหกรรมมีความต้องการ 
ซึ
งก็มีอตัราการเติบโตสงูขึ Jนอยา่งสมํ
าเสมอ 
� ฟิล์มหด (Shrink Film) ใช้สําหรับห่อสินค้า สําหรับงานที
ต้องการให้เห็นกล่อง หรือ สินค้าภายใน เนื
องจากมี
ลกัษณะใส และเงางาม ใช้ในการห่อสินค้าที
ใช้เครื
องห่อชนิด L-Seal เช่น เครื
องเขียน นิตยสาร อาหารกึ
งสําเร็จรูป       
ของเลน่ ฯลฯ อีกทั Jงใช้ในงานการห่อสินค้าสําหรับเครื
อง ชนิด Flat Film เช่น บะหมี
กึ
งสําเร็จรูปชนิดถ้วยรวมถึงประเภท
อาหารแช่แข็ง ซึ
งฟิล์มชนิดนี Jบริษัทมีทั Jงนําเข้ามาจากต่างประเทศและผลิตเอง โดยนโยบายของบริษัทนั Jนจะเน้นการ
บริการลกูค้า เพื
อตอบสนองความต้องการของลกูค้า บริษัทจึงแบง่กลุม่สนิค้าออกเป็นกลุม่Premium(สนิค้ามีคณุภาพสงู) 
และกลุม่ลกูค้าทั
วไป 
� ฟิล์มผนึกสูญญากาศ (Skin Vacuum Film) เป็นฟิล์มที
ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ ใช้สําหรับอตุสาหกรรม 
อาหารแช่แข็ง โดยใช้กบัเครื
องบรรจชุนิดสญูญากาศ  ซึ
งสามารถทําให้ฟิล์มเป็นเสมือนชั Jนผิวของสนิค้า และฟิล์มชนิดนี Jมี
คณุสมบตัิในการเก็บถนอมความสดของอาหารได้อย่างดีเยี
ยม และยงัใช้ได้กบัผลิตภณัฑ์ที
บรรจุแบบ Blister Pack โดย
ใช้แนบสินค้ากับพื Jนกระดาษ แทนฝาครอบที
ทําจากโพลีสไตลีน (Polystyrene) และบรรจุโดยเครื
อง Skin Pack  
Machine ซึ
งฟิล์มชนิดนี J เป็นฟิล์มที
บริษัทเป็นตวัแทนจําหนา่ยในประเทศเพียงรายเดียวให้แก่บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จํากดั 
ที
เป็นผู้ผลติเพียงรายเดียวในประเทศเช่นกนั ลกูค้าหลกัที
ใช้ฟิล์มชนิดนี Jคือลกูค้า กลุม่อาหารทะเลแช่แข็ง โดยสว่นใหญ่
จะใช้กบัอาหารแช่แข็งที
สง่ออกไปทางตลาดอเมริกา และยโุรป 
� ฟิล์ม โอ.พี.พี.ชนิดผนึกด้วยความร้อน (Heat sealable OPP Film) เป็นฟิล์มพลาสติกที
ใช้บรรจุภณัฑ์ โดยใช้   
กนัมากในอตุสาหกรรมอปุโภคบริโภค ลกูค้าที
ใช้ Heat sealable OPP Film ได้แก่กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมผู้ผลิตสินค้า 
ตา่ง ๆ เช่น อาหารสาํเร็จรูป และสนิค้าอปุโภคบางชนิด 
� ฟิล์มป้องกันรอยขีดข่วน (Protection Film) เป็นฟิล์มที
ทําจากวตัถดุิบชนิด Polyethylene โดยที
ด้านหนึ
งเป็นกาว 
เหมาะสาํหรับสนิค้าที
ต้องการป้องกนัรอยขีดข่วนบนผิวของสินค้าในระหว่างการขนสง่ หรือในระหว่างกระบวนการผลิต 
โดยฟิล์มจะมีลกัษณะพิเศษคือ สามารถติดได้คงทนและไม่ทิ Jงคราบกาวเมื
อลอกออก ซึ
งสินค้าที
มีจําหน่ายในประเทศ
สว่นใหญ่เป็นสนิค้าที
นําเข้าจากตา่งประเทศ เช่น เกาหล ีไต้หวนั ฝรั
งเศส และมาเลเซีย ตั Jงแต่ปี 2550 บริษัทเปลี
ยนจาก
การนําเข้ามาเป็นซื Jอจากบริษัทในกลุม่เดียวกัน ซึ
งเป็นบริษัทที
มีมาตรฐานเป็นที
ยอมรับในตลาด และผ่านการรับรอง
ระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 กลุม่ลกูค้าที
ใช้สนิค้านี J ได้แก่ กลุม่ผู้ผลติอะคริลิค (Acrylic) กลุม่อตุสาหกรรม
อลมูิเนียม (Aluminium) สเตนเลส(Stainless) กลุม่อตุสาหกรรมเครื
องใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมกระจก ฯลฯ 
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สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ   
1) บตัรสง่เสริมการลงทนุ  

  ปัจจบุนับริษัทยงัคงมีบตัรสง่เสริมการลงทนุที
ได้รับสทิธิประโยชน์ในการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตัิ
สง่เสริมการลงทนุ สาํหรับการผลติฟิล์มพลาสติกจํานวน 2 ฉบบั มีสทิธิประโยชน์ดงันี J 

สทิธิประโยชน์ 
 

บตัรสง่เสริมเลขที
 
2084(2)/2554 
Plastic Film 

บตัรสง่เสริมเลขที
 
2570(2)/2554 
Plastic Film 

ม. 25 นําเข้าคนตา่งด้าวซึ
งเป็นชา่งฝีมือได้ตาม
จํานวนและระยะเวลาตามสมควร � � 

ม. 26 ให้คนตา่งด้าวทํางานเฉพาะตําแหนง่ได้ตาม
จํานวนและระยะเวลาที
คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ 

� � 

ม. 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครื
องจกัร
ตามที
คณะกรรมการอนมุตั ิ � � 

ม. 29 ลดหยอ่นอากรขาเข้าสาํหรับเครื
องจกัร - - 
ม. 31 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาเจ็ด 
ปี  � � 

ม. 34 ยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการที
ได้รับ
สง่เสริมไปรวมคาํนวณภาษีเงินได้ � � 

ม. 36(1)  ยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับวตัถดุิบ และ
วสัดจํุาเป็นที
ต้องนําเข้ามาจากตา่งประเทศเพื
อผลติ
เพื
อการสง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นันําเข้า
ครั Jงแรก 

� � 

ม. 36(2) ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับของที
ได้รับ
การสง่เสริมนําเข้า และสง่กลบัออกไปใน  1 ปี � � 

ม. 37 ได้รับอนญุาตให้นําหรือสง่เงินออกนอก
ราชอาณาจกัร เป็นเงินตราตา่งประเทศ � � 

 

2) สทิธิอื
น                               -ไมม่ี-       
3) ข้อจํากดัในการประกอบธุรกิจ - ไมม่-ี  
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(1.2)  การตลาดและภาวะแข่งขัน 
      (ก)  การทําการตลาดของผลติภณัฑ์และบริการที
สาํคญัของบริษัท 

  - นโยบายการตลาดในปีที
ผ่านมา บริษัทมีระบบบริหารคณุภาพ Quality Management System ซึ
งผ่านการ
รับรองระบบคณุภาพ ISO 9001:2008 และมีระบบการควบคุมตรวจสอบและรับประกนัคณุภาพสินค้าจากฝ่ายเทคนิคการผลิต
วิจยัและพฒันา ก่อนจําหนา่ยสนิค้าไปยงัลกูค้า เพื
อให้สนิค้าที
ผลิตมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นที
พึงพอใจและตอบสนอง
ตอ่ความต้องการของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 

  - ลกัษณะลกูค้ากลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และช่องทางการจําหนา่ย   

บริษัทมีการจําหน่ายตรง (Direct sales) และผ่านผู้แทนขาย (Agent) โดยมีเป้าหมายในการขยายตลาดไปยงั
ภมูิภาคและตา่งประเทศเพิ
มมากขึ Jน โดยปีที
ผา่นมาบริษัทเน้นเจาะกลุม่ลกูค้า Brand Owner ซึ
งมีอํานาจในการเลือกใช้ชนิดฟิล์ม
ของบริษัทไปเป็นสว่นหนึ
งของบรรจภุณัฑ์โดยผา่น Converter ซึ
งกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของฟิล์มมีทั Jงกลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรม
ประเภทต่างๆ เช่น กลุม่อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอตุสาหกรรมเครื
องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์    
กลุม่อาหารทะเลแช่แข็ง ฯลฯ ตลอดจนกลุม่ลกูค้าประเภทศนูย์กระจายสนิค้าที
มียอดการใช้จํานวนมาก เช่น ฟิล์มยืดพนัสนิค้าและ
พาเลท 

  - สดัส่วนการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2558 บริษัทมีการจําหน่ายฟิล์มในประเทศทั Jงหมด      
ร้อยละ 95 ของยอดจําหนา่ยทั Jงหมด  

    (ข)  สภาพการแข่งขนั   
  - สภาพการแขง่ขนัในปีที
ผา่นมา  

ปี 2558 สภาวการณ์แข่งขนัของอตุสาหกรรมฟิล์มยงัคงมีการแข่งขนัที
สงูและรุนแรงมากทั Jงเรื
องราคา 
คณุภาพผลิตภณัฑ์ และการบริการ โดยเฉพาะการนําเข้าฟิล์มของกลุม่เทรดดิ Jง และในขณะเดียวกนัผู้ผลิตในประเทศหลายรายก็
ได้เพิ
มเครื
องจกัรเพื
อขยายกําลงัการผลิตของตนเอง ในขณะที
ทางบริษัทก็เน้นเรื
องการเพิ
มผลผลิต โดยมีการซ่อมบํารุง
เครื
องจกัรเพื
อให้สามารถผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ Jนกว่าเดิม เพื
อตอบสนองต่อลกูค้าในด้านคณุภาพและความรวดเร็วในการ
ผลิตและจดัสง่ โดยบริษัทได้เพิ
มยอดขายในกลุม่สินค้าฟิล์มพิเศษ ซึ
งต่อยอดมาจากปีที
ผ่านมา ทําให้บริษัทสามารถตอบสนอง
ลกูค้าได้ดีขึ Jนทั Jงในด้านคณุภาพและบริการและในขณะเดียวกนัสินค้าฟิล์มพิเศษที
ทางบริษัทมีฐานลกูค้าเก่าอยู่แล้วก็ได้มีการ
เพิ
มยอดขายมากขึ Jน โดยการสนบัสนนุและผลกัดนัให้กลุม่ลกูค้าใหม่ๆ มีการรับรู้และเกิดการเลือกใช้ฟิล์มชนิดพิเศษของบริษัท
มากขึ Jน 

  - แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคต    

ปัจจุบันจํานวนคู่แข่งขัน มีมากพอประมาณ และมีแนวโน้มมากขึ Jนในอนาคต ดังนั Jนเป็นที
คาดการณ์ได้ว่า    
การแข่งขนัจะมีความรุนแรงขึ Jนในทุกๆด้าน ทั Jงคุณภาพ ราคา การส่งมอบ รวมทั Jงการนําเสนอฟิล์มพิเศษต่างๆ จากทั Jงผู้ ผลิต
ภายในประเทศด้วยกนั และผู้ นําเข้าฟิล์มมาจําหนา่ย 
 
 
 

(1.3) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
(ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึ
งผลติภณัฑ์ 

- การผลติ (จํานวนโรงงาน/กําลงัการผลติรวม) 
 ปัจจบุนับริษัท มีโรงงานผลติฟิล์มพลาสติก จํานวน 3 แหง่ ดงันี J 
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1. เลขที
 119 หมู ่4 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
โดยผลติสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ฟิล์มพลาสติก โทร. 0-2326-0929-30  

2. เลขที
 91/3 หมู ่5 ตําบลบางสมคัร อําเภอ บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยผลติฟิล์มแมททลัไลซ์  
โทร. 038-571-676-9 

3. เลขที
 91/9 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางสมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยผลิตสินค้ากลุม่
ผลติภณัฑ์ฟิล์มพลาสติก โทร. 038-571-676-9 

 

กาํลังการผลิตและปริมาณการผลิต 

รายการ 2558 2557 2556 
กาํลังการผลิต    
       ผลติฟิล์ม(ตนั) 6,000 6,000 6,000 
       Metallized Film 2,160 2,160 2,400 
ปริมาณการผลิต    
       ผลติฟิล์ม(ตนั) 5,341 4,708 4,559 
       Metallized Film 1,383 1,621 1,688 
การใช้กาํลังการผลิต (%)    
       ผลติฟิล์ม 89.02 78.47 75.98 
       อตัราเพิ
ม(ลด)ของปริมาณการผลติ  13.45 3.27 174.31 
       Metallized Film 64.03 75.05 70.33 
       อตัราเพิ
ม(ลด)ของปริมาณการผลติ   (14.68) (3.97) (10.17) 

 

              วตัถดุิบหลกัที
ใช้ในการผลติฟิล์มของบริษัทนั Jน มีดงันี J  
 

- จํานวนผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบ 
 

 2558 2557 2556 

เม็ดพลาสติก   20 ราย 23 ราย 21 ราย 
 
- สดัสว่นการซื Jอวตัถดุิบในประเทศและตา่งประเทศ      
 

 2558 2557 2556 

เม็ดพลาสติก 85 : 15 85 : 15 81 : 19 
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 จากตารางข้างต้น ในสว่นของวตัถดุิบประเภทเมด็พลาสติกทางบริษัทสามารถหาแหลง่วตัถดุิบจากภายในประเทศได้สงู
ถึงร้อยละ 85 ซึ
งนบัวา่เป็นผลดีในแง่การควบคมุต้นทนุผลติ และความเสี
ยงของบริษัทจากการแปรผนัทางเงินตราตา่งประเทศได้  
สว่นแหลง่วตัถดุิบในประเทศ บริษัทก็มิได้พึ
งพิงการซื Jอวตัถดุิบจากผู้ จําหนา่ยแตเ่พียงรายเดียวและมิได้มีสญัญาหรือข้อผกูมดัการ
ซื Jอวตัถดุิบในอนาคต ด้วยเหตนีุ Jจงึทําให้บริษัทสามารถตอ่รองการซื Jอขายกบัผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบรายอื
น ๆได้หากมีการเปลี
ยนแปลง
ในราคาวตัถดุิบของผู้ จําหนา่ยแหง่ใดแหง่หนึ
ง หากมองอยา่งผิวเผิน จะเห็นวา่ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษัท การติดตอ่ซื Jอ
ขายยงัคงเป็นไปแบบเดมิ ไมม่ีการเปลี
ยนแปลงมากนกั ทั Jงจํานวนผู้ขายและสดัสว่นการซื Jอ-ขายระหวา่งในประเทศกบัตา่งประเทศ 
ก็ไม่แตกต่างไปจากปีก่อนๆ แต่ข้อเท็จจริงคือปัจจุบนัธุรกิจของบริษัทเผชิญกบัปัญหาด้านการแข่งขนัในระดบัสงู แต่ด้วยความ
ชํานาญและความสามารถในการดําเนินธุรกิจ เป็นสว่นหนึ
งที
ทําให้บริษัทสามารถรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดไว้ได้ 

    บริษัทได้มีการพฒันาระบบการจดัซื Jอทั Jงในสว่นฐานข้อมลู ซึ
งเชื
อมต่อระหว่างฝ่ายผลิต,ฝ่ายคลงัวตัถดุิบกับฝ่ายจดัซื Jอ 
การจดัระบบการจดัซื Jอให้มีกระบวนการจดัฐานข้อมูลเพื
อช่วยตดัสินใจและแยกแยะจดักลุ่มงานให้ชดัเจนมากขึ Jน ในช่วงเวลาที

ผ่านมาบริษัทยงัคงซื Jอวตัถุดิบส่วนใหญ่จากผู้ จําหน่ายรายเดิม ซึ
งได้สนบัสนุนบริษัทมาด้วยดี ความสมัพนัธ์กับผู้ จําหน่ายเป็น
ความสมัพนัธ์ในทางธุรกิจโดยปกติ ที
ตั Jงอยู่บนพื Jนฐานความยตุิธรรม ความซื
อสตัย์ และผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสายสมัพนัธ์
ทางธุรกิจระหวา่งกนัมายาวนาน  

- วสัดทีุ
นํามาใช้ทดแทนวตัถดุิบ 
         ปัจจบุนัทางบริษัทได้ผลกัดนัฝ่ายวิจยัพฒันาให้มีการทดลองหาวตัถดุิบใหม่ๆที
มาใช้ทดแทนวตัถดุิบเดิม อย่าง

สมํ
าเสมอ เพื
อสามารถพฒันาให้ผลติภณัฑ์ดีขึ Jนตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที
เกิดขึ Jนอยา่งตอ่เนื
อง เพื
อตอบสนองความต้องการของตลาด
ที
เปลี
ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

(ข) ผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อมจากกระบวนการผลติหรือการกําจดัวตัถดุิบเหลอืใช้ 
- การดําเนินการเพื
อลดผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อม    

                      กระบวนการผลติฟิล์มของบริษัทเป็นกระบวนการผลิตแบบใช้ความร้อนเป็นตวัหลอมละลายแล้วรีดเป็นแผ่น
พลาสติก ซึ
งไม่ก่อให้เกิดมลพิษทําลายสิ
งแวดล้อม ใช้วตัถดุิบเม็ดพลาสติกในกลุม่ PE (Polyethylene) ซึ
งไม่มีความเป็นพิษเมื
อ
หลอมละลาย อีกทั Jงในกระบวนการผลิต ยังมีเศษฟิล์มบางส่วนที
สามารถหมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต (Recycle)       
สว่นเศษพลาสติกที
เป็นของเสียเหลือจากการผลิตก็สามารถขาย เพื
อนําไปหลอมเป็นเม็ดใหม่ สําหรับนําไปใช้ผลิตกบัสินค้าอีก
ประเภท เช่น ทําถงุขยะ ฉีดถงัพลาสติก  

    - ผลของการปฏิบตัิจริงในช่วง 3 ปีที
ผา่นมาเป็นไปตามที
กฎหมายกําหนดหรือไม ่

                        สําหรับสิ
งปฏิกูลและวสัดุไม่ใช้แล้วที
เป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตรายตามที
กําหนดไว้ในประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรมที
ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 บริษัทได้ทําสญัญาวา่จ้างให้บริษัทผู้ให้บริการบําบดัและกําจดั
ของเสยีจากอตุสาหกรรมเป็นผู้ดําเนินการ  

- ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดงักลา่ว 
    ในปี 2558 บริษัทไมม่ีข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม 
 

(1.4)  งานทีAยงัไม่ส่งมอบ 
                              - ไมม่ี –  
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(2) กลุ่มบริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือ ฟิล์มพลาสติก แบบม้วน  
 

(2.1)  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทบริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือ ฟิล์มพลาสติก แบบม้วน เป็นสินค้าที
นําไปติดบนบรรจุภณัฑ์ของลกูค้า 
ซึ
งบริษัทผลติและจําหนา่ยโดยตรงให้กบัลกูค้าที
เป็นผู้ผลิตสินค้าอปุโภคบริโภครายใหญ่ในประเทศหลายรายแบ่งเป็น 2 ประเภท
การพิมพ์ ดงันี J 

� การพิมพ์ฉลากกาว แบบม้วน พิมพ์ได้ทั "งบนกระดาษและพลาสติก สําหรับใช้เป็นฉลากของผลิตภณัฑ์ เพื�อติดบน
บรรจภุณัฑ์ด้วยเครื�องอตัโนมตัิ ระบบการพิมพ์แบบผสมผสานคือ ระบบ Roto – Letterpress, Flexography, Offset 
และ Silk Screen  ซึ�งทําให้คณุภาพงานพิมพ์มีความโดดเดน่ และสวยงาม 

� การพิมพ์บน Plastic Film ทั
วไป ซึ
งนําไปใช้ทําเป็นซองอ่อน (Flexible Packaging) สําหรับบรรจุผลิตภณัฑ์อาหาร 
หรือผงซกัฟอก เป็นต้น พิมพ์โดยใช้ระบบกราเวียร์ (Gravure) 

 

ด้านทีมงานขายและบริการ บริษัทมีบคุลากรที�มีประสบการณ์และความชํานาญ เทคนิคการพิมพ์ ซึ�งกลยทุธ์ทาง
การตลาดที�สาํคญัของบริษัทคือการเข้าพบเพื�อเจรจากบัลกูค้าโดยตรง พร้อมทั "งให้คําแนะนําในการพฒันาบรรจภุณัฑ์ของลกูค้าให้
มีความโดดเดน่ ด้วยเทคนิคการพิมพ์ที�ทนัสมยัและเหมาะสมกบัการนําไปใช้กบัเครื�องจกัรของลกูค้า 
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สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ   
1) บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

 ปัจจบุนับริษัทยงัคงมีบตัรสง่เสริมการลงทนุที
ได้รับสทิธิประโยชน์ในการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตัิ
สง่เสริมการลงทนุ สาํหรับงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือ ฟิล์มพลาสติก แบบม้วน จํานวน 5 ฉบบั มีสทิธิประโยชน์ดงันี J 

สทิธิประโยชน์ 
 

บตัรสง่เสริม
เลขที
 

1626(2)/2551 
Printed 
Adhesive 
Label 

บตัรสง่เสริมเลขที
 
7010(2)/2551 

Printed 
Adhesive Label 

บตัรสง่เสริม
เลขที
 

1595(2)/2552 
Printed 
Adhesive 
Label 

บตัรสง่เสริม
เลขที
 

1857(2)/2556 
Printed 

Adhesive Label 

บตัรสง่เสริม
เลขที
 

2405(2)/2556 
Printed 
Adhesive 
Label 

ม. 25 นําเข้าคนตา่งด้าวซึ
งเป็นชา่งฝีมือได้
ตามจํานวนและระยะเวลาตามสมควร � � � � � 

ม. 26 ให้คนตา่งด้าวทํางานเฉพาะตําแหนง่
ได้ตามจํานวนและระยะเวลาที

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

� � � � � 

ม. 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับ
เครื
องจกัรตามที
คณะกรรมการอนมุตั ิ � - � � � 

ม. 29 ลดหยอ่นอากรขาเข้าสาํหรับ
เครื
องจกัร 

- - - - - 

ม. 31 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มี
กําหนดเวลา เจ็ดปี  � � � � � 

ม. 34 ยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการ
ที
ได้รับสง่เสริมไปรวมคาํนวณภาษีเงินได้ � � � � � 

ม. 36(1)  ยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับวตัถดุิบ 
และวสัดจํุาเป็นที
ต้องนําเข้ามาจาก
ตา่งประเทศเพื
อผลติเพื
อการสง่ออกเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นันําเข้าครั Jงแรก 

� � � � � 

ม. 36(2) ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับของที

ได้รับการสง่เสริมนําเข้า และสง่กลบัออกไป
ใน 1 ปี 

� � � � � 

ม. 37 ได้รับอนญุาตให้นําหรือสง่เงินออก
นอกราชอาณาจกัร เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

- - - � � 

 
2) สทิธิอื
น                             -ไมม่-ี 
3) ข้อจํากดัในการประกอบธุรกิจ     -ไมม่ี-    
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(2.2)  การตลาดและภาวะแข่งขัน  

  (ก) การทําการตลาดของผลติภณัฑ์และบริการที
สาํคญั  
  - นโยบายการตลาดในปีที
ผ่านมา บริษัทมีระบบบริหารคณุภาพ Quality Management System ซึ
งผ่านการ

รับรองระบบคณุภาพ ISO 9001:2008 และมีระบบการควบคมุ ตรวจสอบ และรับประกนัคณุภาพสินค้าจากฝ่ายเทคนิคการผลิต
วิจยัและพฒันาก่อนจําหนา่ยสนิค้าไปยงัลกูค้า เพื
อให้สินค้าที
ผลิตมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นที
พึงพอใจและตอบสนอง
ตอ่ความต้องการของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 

  - ลกัษณะลกูค้ากลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และช่องทางการจําหน่าย บริษัทบริการงานพิมพ์ โดยตรงให้กบัลกูค้า ซึ�ง
สว่นใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าอปุโภคบริโภค โดยเน้นลกูค้ารายใหญ่ รวมทั "งขยายฐานตลาดกบักลุม่ลกูค้ารายใหม่
เพิ�มขึ "น นอกจากนี "ยงัได้สร้างงานพิมพ์ใหม่ๆ  เพื�อเพิ�มผลติภณัฑ์ให้หลากหลายชนิดให้ลกูค้าได้เลอืกสรรมากขึ "น  

- สดัสว่นการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2558 บริษัทมียอดจําหน่ายฉลากกาว ในประเทศเป็น 
สว่นใหญ่ ซึ
งเป็นสดัสว่นร้อยละ 97.4 ของยอดจําหน่ายทั Jงหมด สว่นที
เหลืออีกร้อยละ 2.6 ของยอดจําหน่ายทั Jงหมด เป็นการ
จําหนา่ยไปยงัตา่งประเทศ 

(ข) สภาพการแข่งขนั   
  - สภาพการแขง่ขนัในปีที
ผา่นมา  

   ในปี 2558 กลุม่งานพิมพ์ฉลากกาวลดลงจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 3.8 สบืเนื
องจากการหดตวัของยอดขาย
ในกลุม่ลกูค้าภายในประเทศเอง และการเติบโตของตลาดสง่ออกของฐานลกูค้าในประเทศลดลง อยา่งไรก็ตามการแขง่ขนัในตลาด
ฉลากกาวมีความรุนแรงเพิ
มขึ Jนอย่างต่อเนื
อง คู่แข่งขนับริษัทต่างชาติที
เข้ามาลงทนุในประเทศมีการขยายตวัในฐานลกูค้าของ
บริษัท รวมถึงคูแ่ขง่ในประเทศขนาดยอ่ยที
เข้ามาในตลาดมากยิ
งขึ Jน   ซึ
งทางบริษัทมีการสญูเสียกลุม่สินค้าบางสว่นไปในปีนี Jและ
สง่ผลตอ่ปีหน้า ดงันั Jนบริษัทจึงมุง่เน้นการพฒันาด้านคณุภาพ และเทคโนโลยีเพื
อเพิ
มศกัยภาพ และประสิทธิภาพในการผลิตโดย
การลงทนุในเครื
องจกัรและเครื
องมือเพิ
มในปี 2558  โดยมุง่เน้นการเติบโตไปยงักลุม่ลกูค้ารายใหญ่และรายย่อยทั Jงฐานลกูค้าเดิม 
และฐานลกูค้าใหม ่โดยจะเข้าในกลุม่อตุสาหกรรมผู้ผลติสนิค้าอปุโภคบริโภค อาหารและเครื
องดื
ม และอตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์ 

- แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคต    
จํานวนคูแ่ขง่ขนั ขนาดของบริษัท เมื
อเทียบกบัสถานภาพในการแขง่ขนั สาํหรับตลาดเป้าหมายของกลุม่บริการ

งานพิมพ์ฉลากกาว เป็นตลาดทั Jงกลุม่บนและกลุม่กลาง โดยคูแ่ขง่เจ้าใหญ่ที
มีความเทา่เทียมกนัทางด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม
การพิมพ์ มีประมาณ 6 ราย และเป็นคูแ่ขง่ขนัระดบักลางภายในประเทศอีกจํานวนไมน้่อยกวา่ 20 ราย   
 

(2.3)  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
(ก)  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึ
งผลติภณัฑ์ 

   - การผลติ (จํานวนโรงงาน/กําลงัการผลติรวม) 

 ปัจจบุนับริษัท มีโรงงานพิมพ์ฉลากกาว หรือ ฟิล์มพลาสติก แบบม้วน จํานวน 2 แหง่ ดงันี J 
1. เลขที
 2234/3 ถนนจนัทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยทําการผลิตงานพิมพ์ฉลากกาว 

โทร. 0-2678-1051-5 , 0-2285-4940 
2. เลขที
 91/5 หมู ่5 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางสมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยทําการผลิตงาน

พิมพ์ฉลากกาว โทร. 038-571-676-9, 086-341-5812 
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กาํลังการผลิตและปริมาณการผลิต 

รายการ 2558 2557 2556 
กาํลังการผลิต  การพิมพ์ (พนั ตร.ม.) 15,085 13,645** 11,115 
ปริมาณการผลิต การพิมพ์ (พนั ตร.ม.) 7,143 7,163** 6,745 
การใช้กาํลังการผลิต (%)    
       การพิมพ์ 47.35 52.50** 60.68 
       อตัราเพิ
ม(ลด)ของปริมาณการผลติ   -0.28 6.20** 19.65 

หมายเหต ุปี 2557 มีการปรับเปลี
ยนตวัเลขกําลงัการผลติและปริมาณการผลติ ดงัตอ่ไปนี J  

(1).*กําลงัการผลติ ปี 2557 ปรับเปลี
ยนตวัเลขจาก 18,485 พนั ตร.ม.ที
แสดงในแบบ 56-1 ปี 2557 เป็น 13,645 พนั ตร.ม. 
เนื
องจากในปีที
ผา่นมารูปแบบงานพิมพ์มีความละเอียดซบัซ้อนมากกวา่เดมิ การเดินเครื
อง ความเร็วเฉลี
ย จึงต้องช้าลง 
ดงันั Jนการคํานวณกําลงัการผลติ จึงเห็นควรอ้างองิกบัสภาพงานที
เปลี
ยนไป  
(2).**ปริมาณการผลติ ปี 2557 ปรับเปลี
ยนตวัเลขจาก 5,861 พนั ตร.ม.ที
แสดงในแบบ 56-1 ปี 2557 เป็น 7,163 พนั ตร.ม. 
เนื
องจากเจ้าหน้าที
มิได้นําตวัเลขสว่นที
ได้รับการสง่เสริมมารวมอยูด้่วย จึงทําให้ตวัเลขผิดจากความเป็นจริง      

  

วตัถดุิบหลกัที
ใช้ในการผลติสนิค้า คือ ฉลากกาวและหมกึพิมพ์  
 

- จํานวนผู้จําหนา่ยวตัถดุิบ 
 

 2558 2557 2556 

ฉลากกาว และหมกึพิมพ์ 27 ราย 32 ราย 27 ราย 

-     สดัสว่นการซื Jอวตัถดุิบในประเทศและตา่งประเทศ    
 

 2558 2557 2556 

ฉลากกาว และหมกึพิมพ์ 92 : 08 98 :  02 98 : 02 
 

จากตารางข้างต้น ในส่วนของวัตถุดิบประเภทฉลากกาวและหมึกพิมพ์ ทางบริษัทสามารถหาแหล่งวัตถุดิบ
ภายในประเทศได้สงูถึงร้อยละ 92 ซึ
งนบัว่าเป็นผลดีในแง่การควบคุมต้นทนุผลิต และความเสี
ยงของบริษัทจากการแปรผนัทาง
เงินตราตา่งประเทศได้ สว่นแหลง่วตัถดุิบในประเทศ บริษัทก็มิได้พึ
งพิงการซื Jอวตัถดุิบจากผู้ จําหน่ายแต่เพียงรายเดียวและมิได้มี
สญัญาหรือข้อผกูมดัการซื Jอวตัถดุิบในอนาคต ด้วยเหตนีุ Jจึงทําให้บริษัท สามารถตอ่รองซื Jอขายกบัผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบรายอื
น ๆได้ 

(ข) ผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อมจากกระบวนการผลติหรือการกําจดัวตัถดุิบเหลอืใช้ 
- การดําเนินการเพื
อลดผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อม 

  บริษัทซื Jอวตัถดุิบประเภทฉลากกาวและหมกึพิมพ์ที
สาํเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ ไมไ่ด้ผลติเองโดยตรง เป็นเพียงนํา
วตัถดุิบดงักลา่วมาดําเนินการพิมพ์ตามรูปแบบที
ลกูค้าได้ตกลงไว้  จึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อม 

-   ผลของการปฏิบตัิจริงในชว่ง 3 ปีที
ผา่นมาเป็นไปตามที
กฎหมายกําหนดหรือไม ่
        สําหรับสิ
งปฏิกูลและวสัดุไม่ใช้แล้วที
เป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตราย ตามที
กําหนดไว้ในประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรมที
ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 บริษัทได้ทําสญัญาวา่จ้างให้บริษัทผู้ให้บริการบําบดัและกําจดั
ของเสยีจากอตุสาหกรรมเป็นผู้ดําเนินการ           

 



34 | P a g e  รายงานประจาํปี 2558 บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

  

- ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดงักลา่ว 
    ในปี 2558  บริษัทไมม่ีข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม 

(2.4)  งานทีAยงัไม่ส่งมอบ 
                  - ไมม่ี – 
 

(3) กลุ่มหลอดลามิเนต  
 

(3.1)  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 ผลติจากการนําแผน่พลาสติก LLDPE พิมพ์และนําอลมูิเนียมฟอยล์มาเคลอืบติดกนั เพื�อทําเป็น  WEB  (สว่นของ
ตวัหลอด) นํามาเข้าเครื�องทําหลอด เพื�อขึ "นรูปเป็นหลอดขนาดต่างๆตามที�ลกูค้ากําหนดพร้อมอดัใส่ Shoulderและฝาปิดเป็น
หลอดยาสฟัีน สง่ให้ลกูค้าเข้าเครื�องบรรจยุาสฟัีน  เนื�องจากการลงทนุในอตุสาหกรรมนี "ใช้เงินลงทนุค่อนข้างสงูและเครื�องจกัรเป็น
เครื�องจกัรที�ใช้ในการผลติหลอดยาสฟัีนโดยเฉพาะ ไม่สามารถดดัแปลงใช้ในอตุสาหกรรมชนิดอื�นจึงทําให้สินค้าชนิดนี "มีคู่แข่งขนั
ไมม่ากราย  
 

สิทธิพเิศษในการประกอบธุรกิจ  
1)  บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

 ปัจจบุนับริษัทยงัคงมีบตัรสง่เสริมการลงทนุที
ได้รับสทิธิประโยชน์ในการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตัิ
สง่เสริมการลงทนุ จํานวน 1 ฉบบั มีสทิธิประโยชน์ดงันี J 

สทิธิประโยชน์ 
 

บตัรสง่เสริมเลขที
 2141(2)/2554 
Tube 

ม. 25 นําเข้าคนตา่งด้าวซึ
งเป็นชา่งฝีมือได้ตามจํานวนและระยะเวลาตามสมควร � 
ม. 26 ให้คนตา่งด้าวทํางานเฉพาะตําแหนง่ได้ตามจํานวนและระยะเวลาที

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ � 

ม. 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครื
องจกัรตามที
คณะกรรมการอนมุตั ิ � 
ม. 29 ลดหยอ่นอากรขาเข้าสาํหรับเครื
องจกัร - 
ม. 31 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลา เจ็ด ปี  � 
ม. 34 ยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการที
ได้รับสง่เสริมไปรวมคํานวณภาษี
เงินได้ � 

ม. 36(1)  ยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับวตัถดุิบ และวสัดจํุาเป็นที
ต้องนําเข้ามาจาก
ตา่งประเทศเพื
อผลติเพื
อการสง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นันําเข้าครั Jงแรก � 

ม. 36(2) ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับของที
ได้รับการสง่เสริมนําเข้า และสง่กลบั
ออกไปใน 1 ปี � 

ม. 37 ได้รับอนญุาตให้นําหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัร เป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ � 

2) สทิธิอื
น                               -ไมม่ี-  
3) ข้อจํากดัในการประกอบธุรกิจ      -ไมม่-ี  
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(3.2) การตลาดและภาวะแข่งขัน 
(ก) การทําการตลาดของผลติภณัฑ์และบริการที
สาํคญั  
 - ลกัษณะลกูค้า กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและช่องทางการจําหนา่ย ภายหลงัจากที
บริษัทได้มีการร่วมทนุในประเทศ

เวียดนาม ตามนโยบายของลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทซึ
งเป็นบริษัทข้ามชาติที
ได้ย้ายฐานการผลิตไปที
ประเทศเวียดนาม เพื
อผลิต
และจําหนา่ยทั
วทั Jงภมูิภาคเอเชีย ซึ
งการร่วมทนุนั Jน บริษัทได้โอนเครื
องจกัรสว่นหนึ
งเป็นการลงทนุ มีผลให้กําลงัการผลิตที
เหลืออยู่
ปัจจบุนั สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าในประเทศเหลอืเพียงรายเดียว มีผลให้สดัสว่นโครงสร้างรายได้และโครงสร้าง
อตัรากําลงัคนของบริษัทเปลี
ยนแปลงไป ด้านความสมัพนัธ์กบัลกูค้าโดยสว่นใหญ่ของบริษัท เป็นความสมัพนัธ์กนัในทางธุรกิจที

อยูบ่นพื Jนฐานที
ทําการค้าด้วยความยตุิธรรม และรักษาผลประโยชน์ร่วมกนั ซึ
งมีสายสมัพนัธ์ทางธุรกิจร่วมกนัมานาน 

-สัดส่วนการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2558 บริษัทมียอดจําหน่ายหลอดลามิเนต
ภายในประเทศทั Jงหมด 100 % ของยอดจําหนา่ยทั Jงหมด  

    (ข) สภาพการแข่งขนั   
  - สภาพการแขง่ขนัในปีที
ผา่นมา  

ในปี 2558 สภาวการณ์แข่งขนัของกลุม่ผลิตหลอดลามิเนต เพื
อใช้บรรจุยาสีฟัน เนื
องจากเป็นการผลิตที
ใช้
เทคโนโลยีและความชํานาญเฉพาะ มีการลงทนุในเครื
องจกัรค่อนข้างสงู และไม่สามารถดดัแปลงไปใช้ในอตุสาหกรรมชนิดอื
นได้ 
จึงทําให้สินค้าชนิดนี Jมีคู่แข่งขันไม่มากราย พบว่าบริษัทมีคู่แข่งขันหลกัภายในประเทศมีเพียงรายเดียวแต่จะมีคู่แข่งขันจาก
ต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนเข้ามา โดยลักษณะการดําเนินธุรกิจและการติดต่อซื Jอขายยังคงเป็นไปแบบเดิม ไม่มีการ
เปลี
ยนแปลงมากนกั 

- แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคต    
จํานวนคูแ่ขง่ขนัขนาดของบริษัทเมื
อเทียบกบัสถานภาพในการแข่งขนั เนื
องจากกลุม่ผลิตหลอดลามิเนตเป็น

การผลติที
ใช้เทคโนโลยีและความชํานาญเฉพาะ พบวา่คูแ่ขง่ขนัหลกัในประเทศมีเพียงรายเดียว แต่จะมีคู่แข่งขนัจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะกลุม่ประเทศในภมูิภาคอาเซียน 

 

(3.3)  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
(ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึ
งผลติภณัฑ์ 

  - การผลติ (จํานวนโรงงาน/กําลงัการผลติรวม) 

 ปัจจบุนับริษัท มีโรงงานผลติหลอดลามิเนต จํานวน 1 แหง่ คือ 
� เลขที
 85/2 หมู1่ นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ ตําบลหอมศีล อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา    

       โดยผลติผลติภณัฑ์หลอดลามิเนต โทร. 038-570-860 – 2, 038-842-762 – 5 
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กาํลังการผลิตและปริมาณการผลิต 

รายการ 2558 2557 2556 
    
กาํลังการผลิต  หลอดลามิเนต (ล้านหลอด) 125.20 125.20 70 
ปริมาณการผลิต หลอดลามิเนต (ล้านหลอด) 49.86 43.80 30.65 
การใช้กาํลังการผลิต (%)    
       หลอดลามิเนต 39.82 34.98 43.79 
       อตัราเพิ
ม(ลด)ของปริมาณการผลติ  13.84 42.90 (1.55) 
  
วตัถดุิบในการผลิตหลอด ทางบริษัทสามารถหาแหลง่วตัถดุิบจากภายในประเทศทั Jงหมด  ซึ
งนบัว่าเป็นผลดีในแง่การ

ควบคมุต้นทนุผลติ และความเสี
ยงของบริษัท จากความผนัผวนอตัราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศได้ จะเห็นว่าลกัษณะการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ไม่มีการเปลี
ยนแปลงมากนกั ทั Jงจํานวนผู้ จําหน่าย และสดัสว่นการซื Jอ-ขายระหว่างภายในประเทศกับ
ตา่งประเทศก็ไมแ่ตกตา่งไปจากปีก่อนๆ ซึ
งการติดตอ่ซื Jอขายยงัคงเป็นไปแบบเดิม ซึ
งแนวโน้มในอนาคต บริษัทยงัคงซื Jอวตัถดุิบ
จากผู้ จําหน่ายรายเดิม ซึ
งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นกนั ความสมัพนัธ์กบัผู้ จําหน่ายเป็นความสมัพนัธ์ในทางธุรกิจโดย
ปกติ  ที
ตั Jงอยู่บนพื Jนฐานความยุติธรรม ความซื
อสตัย์ และผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสายสมัพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันมา
ยาวนาน  

- วสัดทีุ
นํามาใช้ทดแทนวตัถดุิบ 
บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ที
จะหาวสัดทีุ
นํามาใช้ทดแทนวตัถดุิบที
ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ
งได้

พฒันาทางเทคโนโลยีของบริษัท ทําให้บริษัทสามารถผลิตหลอดที
ใช้ Aluminium Foil ที
บางลง ซึ
งสามารถลดต้นทนุการผลิตได้ 
อีกทั Jงยงัเป็นผลดีตอ่ลกูค้าที
สามารถลดต้นทนุการผลติได้เช่นกนั 

 (ข)  ผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อมจากกระบวนการผลติหรือการกําจดัวตัถดุิบเหลอืใช้ 
- การดําเนินการเพื
อลดผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อม 
บริษัท ซื Jอวตัถดุิบประเภทแผ่นพลาสติก LLDPE  ที
สําเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ ไม่ได้ผลิตเองโดยตรง เป็นเพียง

นําวตัถดุิบดงักลา่วมาผลติตามรูปแบบที
ลกูค้าได้ตกลงไว้  จึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อม                                                            
 - ผลของการปฏิบตัิจริงในช่วง 3 ปีที
ผา่นมาเป็นไปตามที
กฎหมายกําหนดหรือไม ่                
สําหรับสิ
งปฏิกูลและวสัดไุม่ใช้แล้วที
เป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตราย ตามที
กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมที
ออก
ตามความในพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บริษัทได้ทําสญัญาว่าจ้างให้บริษัทผู้ ให้บริการบําบดัและกําจัดของเสียจาก
อตุสาหกรรมเป็นผู้ดําเนินการ  

- ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดงักลา่ว 
                     ในปี 2558 บริษัทไมม่ีข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม 
 

 (3.4)  งานทีAยงัไม่ส่งมอบ 
                                 - ไมม่ี  
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ปัจจยัความเสี�ยง 
 

บริษัทมีความเสี
ยงอนัเกิดทั Jงจากปัจจยัของอตุสาหกรรมและปัจจยัความเสี
ยงเฉพาะบริษัท โดยบริษัทได้ใช้หลกัการบริหาร
อยา่งระมดัระวงั อีกทั Jงมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระคอยให้คําแนะนําแก่ฝ่ายบริหารเกี
ยวกบัความเหมาะสมและ
ประสทิธิภาพของการบริหารความเสี
ยง  

 

(1)  ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
ในปี 2558 ที
ผ่านมาถือว่าเป็นปีที
ปัจจยัทางด้านราคาเม็ดวตัถดุิบไม่ค่อยมีความผนัผวนเท่าไร และสถานการณ์ของการ

Supply วัตถุดิบก็ไม่มีปัญหา ถือว่าบริษัทสามารถทํากําไรจากการซื Jอและเก็งราคาวัตถุดิบ เพื
อนํามาผลิตฟิล์มพลาสติกได้ดี 
ประกอบกบัราคาวตัถดุิบได้อยูใ่นระดบักลางๆไมส่งูเหมือนปี 2556- ต้นปี 2557 จึงทําให้บริษัทสามารถผลิตและขายสินค้าได้มาก
ขึ Jนอนัเนื
องมาจากต้นทนุการผลิตสินค้าอยู่ในระดบัที
ไม่สงูนกั สําหรับการหาแหลง่Supply บริษัทไม่ได้พึ
งพา Supplier รายใหญ่ 
เนื
องจาก Supplier รายใหญ่ๆ ที
มีอยู ่3-4 รายนั Jนยงัสามารถ Supply วตัถดุิบให้ได้ในปริมาณที
เราต้องการและในราคาที
แขง่ขนัได้  
ในทางกลบักนั ในช่วงไตรมาสที
 4 กลุม่ผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกด้วยกนัเองก็มีการเพิ
มกําลงัการผลิตและมีผู้ผลิตรายใหม่ๆเข้ามาอีก  
1-2 ราย ทําให้มีการแขง่ขนัด้านราคาสนิค้ากนัมากขึ Jน เพื
อให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้ในสถานการณ์ที
มีการแข่งขนัสงู  ดงันั Jน
การได้ราคาวตัถดุิบที
อยูใ่นระดบัตํ
า ถือวา่เป็นสิ
งที
บริษัทต้องหาวิธีการในการ Monitor ราคาอย่างใกล้ชิด และในขณะเดียวกนัก็มี
การแลกเปลี
ยนข้อมูลหรือการติดตามนวัตกรรม เม็ดพลาสติกที
มีคุณสมบัติใหม่ๆจากSupplier ซึ
งเป็นสิ
งที
ทางบริษัทจะต้อง
ดําเนินการ และนํามาตอ่ยอดทําการผลติออกมาเป็นสนิค้าตวัใหม่ๆ   เพื
อเพิ
มยอดขาย 

ในปี 2558 ที
ผ่านมาทางบริษัทได้ประสบความสําเร็จในการผลิตสินค้าที
มีคุณสมบตัิใหม่ๆ ออกมาได้หลายตวั เพื
อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเช่น ฟิล์มประเภทเปิดง่าย (Easypeel film)และงานฟิล์มที
มีความสามารถในการทนต่อการต้ม
ฆ่าเชื Jอได้(ฟิล์ม Retort)ได้ จนสามารถเพิ
มยอดขายได้ตามเป้าหมายที
ตั Jงไว้ และจากการที
บริษัทมีความสามารถในการนํา
นวตักรรม มาใช้ในการผลิตสินค้าได้เป็นอย่างดีและการที
บริษัทมีความยืดหยุ่นในการพฒันาและขายสินค้าตามความต้องการ
ตลาด แทนการผลติสนิค้าและขายด้วยการเน้นตามความสามารถของเครื
องจกัรที
มีอยูเ่ทา่นั Jน จึงทําให้ในปีทีผา่นมา ทางบริษัทได้
มียอดขายและมียอดการผลิตเต็มกําลงัการผลิตมากกว่าในหลายๆปี และได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทั Jงรายเดิมที
ซื Jอกันมา
ยาวนานและรายใหม่ๆ ที
เพิ
งเข้ามาเป็นลกูค้า 

บริษัทมีมาตรการรองรับความเสี
ยง คือ บริษัทหาวิธีการในการ Monitor ราคาวตัถดุิบเม็ดพลาสติก อย่างใกล้ชิด และใน
ขณะเดียวกนัก็มีการแลกเปลี
ยนข้อมลูหรือการติดตามนวตักรรม เม็ดพลาสติกที
มีคณุสมบตัิใหม่ๆจากSupplier ซึ
งเป็นสิ
งที
ทาง
บริษัทจะต้องดําเนินการ และนํามาตอ่ยอดทําการผลติออกมาเป็นสนิค้าตวัใหม่ๆ   เพื
อเพิ
มยอดขาย  

 
(2) การพึAงพาผู้จาํหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่หรือน้อยราย 

 ถึงแม้ในปีที
ผา่นมาทางบริษัทไม่ได้หาผู้ จําหน่ายวตัถดุิบรายใหม่ๆเข้ามาเพราะผู้ขายรายเดิมยงัสามารถ Supply วตัถดุิบ
ให้กบับริษัทได้  ดงันั Jน แนวโน้มในปี 2559นี J ทางบริษัทจึงมีความจําเป็นต้องหาผู้ขายรายใหม่เพิ
มเติมเข้ามา เพื
อ Supply วตัถดุิบ 
เพราะทางบริษัทได้เพิ
มกําลงัการผลติมากขึ Jนจากเดิม จึงเกรงวา่ยอดการใช้วตัถดุิบเม็ดพลาสติกที
จะมีปริมาณเพิ
มมากขึ Jนจะทําให้
ผู้ขายรายเดิมที
มีอยู่ อาจจะไม่สามารถ Supply ในส่วนที
เพิ
มนี Jให้บริษัทได้ ประกอบกับบริษัทคํานึงถึงทางด้านราคาวตัถุดิบ 
เพื
อให้บริษัทสามารถทําการแขง่ขนักบับริษัทอื
นได้ บริษัทจึงมีความจําเป็นที
จะต้องหาแหลง่Supply วตัถดุิบจากต่างประเทศเข้า
มาเพิ
มเติม เช่นแถบประเทศ MiddleEast เพราะเป็นผู้ผลิตนํ Jามนัเองและมีแหลง่นํ Jามนัเป็นของตนเอง ทําให้มีต้นทุนการผลิต    
เม็ดพลาสติกที
มีราคาถกูกวา่แหลง่อื
นๆ  เนื
องจากการผลติวตัถดุิบของเม็ดพลาสติกใช้นํ Jามนัในการผลติเป็นวตัถดุิบหลกั  
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      ดงันั Jนทางบริษัทได้ตั Jงเป้าหมายในการหาแหลง่Supplyวตัถดุิบจากแถบประเทศนี J เพื
อทําให้ต้นทนุการผลติจากวตัถดุิบเม็ด
พลาสติกราคาถกูและทําให้การSupplyวตัถดุิบเม็ดพลาสติก ก็จะได้ไมม่ีปัญหา เพราะเป็นแหลง่ผลติวตัถดุิบของเม็ดพลาสติกเอง 
       บริษัทมีมาตรการรองรับความเสี
ยง คือ แนวโน้มในปี 2559นี J ทางบริษัทมีความจําเป็นต้องหาผู้ขายรายใหมเ่พิ
มเติมเข้ามา 
เพื
อ Supply วตัถดุิบ เพราะทางบริษัทได้เพิ
มกําลงัการผลติมากขึ Jนจากเดิม รวมทั Jงหาแหลง่Supply วตัถดุิบจากตา่งประเทศเข้ามา
เพิ
มเติม เช่นแถบประเทศ MiddleEast เพราะเป็นผู้ผลิตนํ Jามนัเองและมีแหลง่นํ Jามนัเป็นของตนเอง ทําให้มีต้นทุนการผลิตเม็ด
พลาสติกที
มีราคาถกูกวา่แหลง่อื
นๆ 
 

(3) ตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
ในปี 2558 สภาวการณ์แขง่ขนัของอตุสาหกรรมฟิล์มยงัคงมีการแข่งขนัที
สงูและรุนแรงมากขึ Jน ทั Jงเรื
องราคา คณุภาพของ

ผลติภณัฑ์ และการบริการ โดยเฉพาะการนําเข้าฟิล์มของกลุม่ซื Jอมา-ขายไป ในขณะเดียวกนัผู้ผลิตในประเทศหลายรายก็ได้เพิ
ม
เครื
องจกัรเพื
อขยายกําลงัการผลติ ตลอดจนมีผู้ผลิตรายใหม่เข้าสูต่ลาด ในขณะที
ทางบริษัทก็เน้นเรื
องการเพิ
มผลผลิต โดยมีการ
ซ่อมบํารุงเครื
องจกัรเพื
อให้สามารถผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ Jนกว่าเดิม เพื
อตอบสนองต่อลกูค้าด้านความรวดเร็วในการผลิต
และจดัสง่ ทําให้บริษัทสามารถเพิ
มยอดขายฟิล์มได้มากขึ Jนกว่าปี 2557 ยอดขายที
เพิ
มมากขึ Jนนั Jน ได้จากการเพิ
มสดัสว่นการซื Jอ
ของฐานลกูค้าเดิมและการเพิ
มจํานวนรายของลกูค้าใหม ่ 

 
(4) คุณภาพลกูหนี N 

ลกูค้ากลุ่มฟิล์มที
นําผลิตภณัฑ์ของบริษัทไปใช้เป็นวตัถุดิบ ดงันั Jนลกูค้าที
มีขนาดกลาง และขนาดเล็ก บริษัทจะเน้นการ
บริหารสนิเชื
อของลกูค้าในกลุม่ดงักลา่ว โดยพยายามหาจดุที
เหมาะสมระหวา่งความสามารถการชําระหนี Jกบัปริมาณการขายของ
ลกูค้าในแตล่ะราย 

 
(5) ความเสีAยงจากการมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือกลุม่ตระกลูลิ
มอติบลูย์ ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 64.52 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้
แล้วทั Jงหมดของบริษัท (ข้อมลู ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558) จึงทําให้กลุม่ตระกูลลิ
มอติบลูย์สามารถควบคมุมติที
ประชุมผู้ ถือหุ้นได้
เกือบทั Jงหมด โดยเฉพาะเรื
องที
ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที
ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเรื
องที
กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ต้อง
ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที
ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันั Jน ผู้ ถือหุ้นรายอื
นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื
อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื
องที
ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 | P a g e  รายงานประจาํปี 2558 บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

  

การกํากบัดแูลกิจการ 
 
 

1. นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการโดยการนําข้อพึงปฏิบตัิจากหลกัการกํากับดูแลกิจการที
ดี     
15 ข้อเดิมมาปรับปรุงแก้ไขเพิ
มเติม ให้เป็นตามแนวทางหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ฉบบัปี 
2549 เพื
อพฒันาระดบัการกํากบัดแูลกิจการให้สามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากล ตามความมุ่งหวงัของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ที
จะช่วยสร้างความเชื
อมั
นตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยีและผู้ ที
เกี
ยวข้องทกุฝ่ายตลอดจนเพื
อเพิ
มมลูค่าและ
สง่เสริมการเติบโตอยา่งยั
งยืนของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงหน้าที
ความรับผิดชอบและได้ปฏิบตัิหน้าที
โดยยดึหลกัความระมดัระวงั(Duty of Care) 
และหลกัความซื
อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ในการที
จะใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื
อประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมของผู้ ถือหุ้นทุกราย ตลอดจนการปฏิบตัิตามกฎหมายกําหนด และการกํากับดูแล
กิจการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันี J 

 

� หมวดทีA 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการปรับปรุงนโยบาย

ดงักลา่วให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอย่างสมํ
าเสมอ  เพื
อสง่เสริมให้บริษัทมีระบบการบริหาร การควบคมุ
ภายใน และการดําเนินการให้มีคณุภาพที
ดียิ
งขึ Jนอยา่งตอ่เนื
อง ดงันี J 

    - ระบบการบริหาร บริษัทมุง่มั
นในการสร้างมลูคา่เพิ
มให้แก่บริษัท โดยยดึหลกัความระมดัระวงั และหลกัความซื
อสตัย์
สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื
อให้มั
นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมี               
ความนา่เชื
อถือ 

 - การควบคุมภายใน ด้านระบบงานได้จัดให้มีการตรวจสอบครอบคลมุในทุกหน่วยงานไม่เจาะจงเฉพาะเรื
อง ทั Jงนี J
เพื
อให้มั
นใจว่า ระบบงานมีความถูกต้องตามนโยบายบริษัทกําหนด สร้างความปลอดภยัต่อข้อมลูอนัเป็นความลบัทาง
ธุรกิจ ติดตามดแูลเรื
องความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที
เกี
ยวโยง  เพื
อประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 - ก่อนวนัประชมุบริษัทได้มีหนงัสอืบอกกลา่วไปยงัผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดวาระตา่งๆ เพื
อขอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณา
รับทราบ รับรอง รวมทั Jงอนุมัติ และได้จัดเอกสารการประชุมให้เพียงพอต่อผู้ ถือหุ้นที
จะใช้ในการออกเสียง รวมทั Jงได้
เผยแพร่ลงใน Website ของบริษัทฯที
 www.topp.co.th เป็นเวลาลว่งหน้ามากกวา่ 1 เดือน   

 - วนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื
อตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยในปี 
2558 บริษัทได้มีการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ที
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 ในวนัที
 20 เมษายน 2558  
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุจํานวน 9 ทา่นจากทั Jงหมด 9 ท่าน ซึ
งรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบเพื
อชี Jแจงและตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยประธานกรรมการทําหน้าที
เป็นประธานในที
ประชุม ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที

กําหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มที
 และให้สทิธิผู้ ถือหุ้นที
มาร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายหลงัเริ
มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที
อยู่ระหว่างการพิจารณาและ
ยงัไมไ่ด้ลงมติ  
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 - ภายหลงัวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติที
ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดัทํา
รายงานการประชุมที
มีการบนัทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั Jงเผยแพร่รายงานดงักล่าวใน Website     
ของบริษัท 

 - บริษัทได้รับผลการประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2558 ในระดบั “ดีเยีAยม” 

� หมวดทีA 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม 
คณะกรรมการได้กําหนดแนวทางพงึปฏิบตัิเรื
องการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม ดงันี J 

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเสนอเพิ
มวาระการประชมุและเสนอชื
อผู้ ที
มีคณุสมบตัิเหมาะสมที
จะดํารง 
ตําแหน่งกรรมการ ก่อนที
บริษัทจะส่งหนังสือนดัประชุม โดยได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ Website ของบริษัท 

- ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นที
เป็นผู้บริหารเพิ
มวาระการประชมุที
ไมไ่ด้แจ้งลว่งหน้าโดยไมจํ่าเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญั 
ที
ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

- กําหนดรูปแบบของหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบที
กรมพฒันาธุรกิจการค้า เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นที
ไม่สามารถมา
ประชุมด้วยตนเองได้ สามารถกําหนดทิศทางในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั Jง
กําหนดให้มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 2 ทา่นเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

- กําหนดให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงสําหรับแต่ละวาระ เพื
อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน
ภายหลงั 

- การดําเนินการในวาระการเลอืกตั Jงกรรมการ ประธานที
ประชมุจะดําเนินการให้มีการใช้สทิธิเลอืกตั Jง 
กรรมการเป็นรายบคุคล 

- กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที
ต้องรายงานการเปลี
ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังาน 
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยผา่นเลขานกุารบริษัท เพื
อจะได้นํารายงานดงักลา่วรวบรวมเป็นระเบียบวาระแจ้งให้ที
ประชมุคณะกรรมการ
ทราบ 

 

� หมวดทีA 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทสนบัสนนุให้มีการร่วมมือกนัระหวา่งบริษัทและผู้มีสว่นได้เสยี โดยการให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย

ทกุกลุม่ ในการสร้างงาน สร้างความสมัพนัธ์ที
ดีในทกุระดบั และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที
มั
นคง 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ลกูจ้าง : บริษัทมุง่พฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศในการทํางานที
ดี จดัให้มีอปุกรณ์
ความปลอดภยัที
ถกูต้องเหมาะสมกบัลกัษณะงานที
ปฏิบตัิ การจดัให้มกีารซ้อมหนีไฟ การจดัให้มรีะบบการป้องกนัภยั 
เพื
อให้พนกังานมีความปลอดภยัในการทํางาน มีผลตอบแทนและสวสัดิการที
เหมาะสม และสนบัสนนุกิจกรรมที
สร้างเสริม
ความรู้ความชํานาญของพนกังาน นอกจากนั Jนบริษัทยงัสนบัสนนุให้พนกังานทกุระดบัศกึษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ
เพิ
มเติม ด้วยการจดัตารางการฝึกอบรมที
เป็นเฉพาะหนว่ยงานเพื
อสร้างให้พนกังานมีความเชี
ยวชาญในหน้าที
ที
รับผิดชอบ 
และการฝึกอบรมที
สามารถเรียนรู้ร่วมกนัทั Jงองค์กร 
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คู่ ค้า : บริษัทมีจดุประสงค์ในการทําการค้าแบบเน้นคณุภาพของสนิค้าและการบริการ ควบคมุการจดัสง่ให้ตรงตามที

ลกูค้ากําหนด รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อตกลง สญัญา และเงื
อนไขทางการค้า อีกทั Jงจดัให้มีหน่วยรับเรื
องร้องเรียนในด้าน
คณุภาพสินค้าและบริการ มีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื
องมือในการวดัผลความพึงพอใจของลกูค้าอยู่เป็นระยะ มีการ
ประเมินผู้ขายเพื
อให้ได้คูค้่าที
มีคณุภาพอยา่งสมํ
าเสมอ 

คู่แข่ง : บริษัทใช้ในกลยทุธ์การแข่งขนัที
สจุริตทางการค้า เน้นด้านคณุภาพสินค้าและบริการ และการสนองตอบต่อ
ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว รวมถึงราคาที
เป็นธรรม ถือปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งขนัด้วยความเป็นมืออาชีพและครรลอง
ทางธุรกิจ 

เจ้าหนี N : บริษัทมีการปฏิบตัิต่อเจ้าหนี Jตามเงื
อนไขและข้อตกลงอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการชําระหนี Jตามเงื
อนไข
เวลาที
กําหนดในข้อตกลง 

การแจ้งเบาะแส   
บริษัทกําหนดเกณฑ์เกี
ยวกบัแนวทางการปฏิบตัิในการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยหรือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสามารถแจ้งเบาะแส ใน

ประเด็นที
เกี
ยวกบัการทําผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ รายงานการเงิน ระบบการควบคมุภายใน โดยหากผู้ ถือหุ้นท่านใด
มีความประสงค์ในการแจ้งเบาะแสในประเด็นดงักลา่ว สามารถติดต่อผ่านทางกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้
โดยตรงตามที
อยูด้่านลา่งนี J 

� ดร.อดลุ  อมตวิวฒัน์ 
เลขที
 419 ซอยหมูบ้่านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท์ : 081-731-6586, 0-2300-2314 โทรสาร: 0-2300-2343 

E-mail address: amata@hotmail.com 

� นายชยัสทิธิj  เจริญสตัย์ 
เลขที
 35 หมู่บ้านกรีนนิชชาเลย์ ซอยเขียวดี ถนนปิ
 นเกล้า – นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10170 

โทรศพัท์ : 081-612-7612, 0-2888-4208 โทรสาร: 0-2888-4209 

E-mail address: chaiyasit.35@gmail.com 

� นายปมขุ  ศิริองักลุ 
เลขที
 619/1 ซอยลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท์ : 0-2275-6299 โทรสาร: 0-2275-9033 

E-mail address: pamooklaw@gmail.com  

 

หรือหากท่านผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความประสงค์จะชี Jแนะเกี
ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท สามารถติดต่อได้โดยตรงที
 
Website ของบริษัทที
 www.topp.co.th หรือผ่านทางเลขานกุารบริษัทที
 E-mail address: saengjas@topp.co.th โดยเรื
อง
ร้องเรียนดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลข้างต้นและบคุคลที
เกี
ยวข้องเทา่นั Jน เพื
อสร้างความมั
นใจให้แก่ ผู้ ร้องเรียน 
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นโยบายเกีAยวกับสิAงแวดล้อมและสังคม 

บริษัทมีนโยบายเกี
ยวกับความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสงัคม โดยเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที
ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะ การลดปริมาณขยะโดยการใช้เครื
องจกัรที
สามารถนําเศษซากมา Recycle ในกระบวนการผลิตทําให้สามารถลด
ปริมาณของขยะที
มีผลกระทบต่อสิ
งแวดล้อม ตลอดจนมีกระบวนการบําบัดของเสียที
ถูกต้องตามกฎของกระทรวง
อตุสาหกรรม รวมทั Jงการไมล่ะเมิดประโยชน์ของสว่นรวมและผลการปฏิบตัิตามนโยบายข้างต้น  

 

� หมวดทีA 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท 
บริษัทได้จดัทํารายงานการเปิดเผยข้อมลู (แบบ 56-1), รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ตามเกณฑ์ที
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด เพื
อเปิดเผยต่อผู้ลงทนุทั
วไปทาง Website 
ของหนว่ยงานดงักลา่ว นอกจากนี J ผู้ ถือหุ้นหรือผู้สนใจลงทนุทั
วไปยงัสามารถดขู้อมลูเกี
ยวกบัรายชื
อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยได้ปรับปรุงข้อมลูทกุวนัสิ Jนไตรมาส รวมทั Jงรายงานประจําปีสาํหรับปีที
ผ่านมา และมติที
ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือ
หุ้นครั Jงลา่สดุ ได้ทาง Website ของบริษัทอีกเช่นกนั  

รายงานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้จดัทํารายงานอธิบายถึงผลการดําเนินงานของบริษัทและเหตกุารณ์สาํคญัรอบปีไว้ในรายงานประจําปี 

เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ตามที
ได้ร่วมสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีและสอบทานความมีประสิทธิผล
ในด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ กระบวนการประเมินความเสี
ยง ระบบสารสนเทศ รวมถึงการพิจารณาแต่งตั Jงผู้สอบ
บญัชีและการกําหนดคา่สอบบญัชี ตลอดจนการรายงานข้อมลูเป็นไปให้มีมาตรฐานเชื
อถือได้ ชดัเจน และเพียงพอต่อการ
รายงานผู้ ถือหุ้น มีการจัดทํารายงานคณะกรรมการซึ
งครอบคลมุในเรื
องสําคญัๆ ตามข้อพึงปฏิบตัิที
ดีสําหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนที
ตลาดหลกัทรัพย์เสนอแนะ ควบคูก่นัไปกบัรายงานผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี  

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการมีการดําเนินการด้วยความโปร่งใสเกี
ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ซึ
งผ่านความ

เห็นชอบและได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นและได้จดัให้มีการเปิดเผยจํานวนคา่ตอบแทนในรายงานประจําปี และหลกัเกณฑ์การ
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการที
เป็นผู้บริหารที
เชื
อมโยงและสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท โดยในปี 2558 
และ 2557 มีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนเงิน 2.16 ล้านบาท และ 2.15 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการได้จดัให้มีผู้ ที
ทําหน้าที
เป็น “ผู้ลงทนุสมัพนัธ์(Investor Relation)”โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ดแูล

รับผิดชอบ และได้สนบัสนุนให้ผู้ ที
ทําหน้าที
นี Jมีความรู้ด้านพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื
อให้สามารถคอยกํากบัการดําเนินงานของ
บริษัทให้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดอย่างครบถ้วน โดยได้ผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูร “Fundamental Practice for Corporate 
Secretary (FPCS)” และหลกัสตูร “พื Jนฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องกบับริษัทจดทะเบียน” ที
จดัขึ Jนโดยสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย (LISTED COMPANIES  ASSOCIATION) เพื
อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี
ยวกบัหน้าที
ที
ต้องปฏิบตัิ ตลอดจน
การติดตามข้อมลูขา่วสารให้ทนัสมยัอยู่เสมอ รวมถึงเป็นศนูย์ติดต่อกรณีมีข่าวเกี
ยวกบับริษัท (Contact  Person) เพื
อประโยชน์
ในการประสานงานและชี Jแจงต่อสาธารณชน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ สนใจลงทุนทั
วไป สามารถติดต่อได้ที
หมายเลข  0-2678-1051-5 
หมายเลขภายใน 511 หรือที
 E-mail address: saengjas@topp.co.th 
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� หมวดทีA 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการถ่วงดุลของกรรมการที
ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ
งคณะกรรมการบริษัทมีสมาชิกรวม

ทั Jงหมด 9 ทา่นประกอบด้วย 
       -  กรรมการที
เป็นผู้บริหาร  1  ทา่น 
         -  กรรมการที
ไมเ่ป็นผู้บริหาร  5  ทา่น (ในจํานวนนี Jเป็นกรรมการที
มีอํานาจ 3 ทา่น) 
         -  กรรมการอิสระ             3  ทา่น 

กรรมการอิสระ 3 ทา่นประกอบด้วย 
 1. ดร. อดลุ  อมตวิวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายชยัสทิธิj เจริญสตัย์ กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายปมขุ ศิริองักลุ กรรมการตรวจสอบ 
โดยบริษัทได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งการเป็นกรรมการบริษัทวาระละ 3 ปี ทั Jงนี Jเพื
อให้สอดคล้องตาม 
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบซึ
งเป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าที
คอย
กํากบัดแูลและตรวจสอบการทํางานของกรรมการผู้จดัการ ซึ
งมีบทบาทหน้าที
ของแตล่ะฝ่ายอยา่งชดัเจน 

บทบาท หน้าทีA และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้ทําหน้าที
ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื
องที
สําคญัเกี
ยวกับการดําเนินงานของบริษัท เช่น 

วิสยัทศัน์ และภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี
ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั Jงกํากบั ควบคมุ ดแูลให้
ฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีกิจกรรมในด้านต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี J 

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือมีการทบทวนเมื
อสถานการณ์
เปลี
ยนแปลง 

- จรรยาบรรณธุรกิจ(Code of Conduct)ซึ
งบริษัทถือว่าจรรรยาบรรณธุรกิจเป็นคณุสมบตัิที
สําคญัในการประกอบ
กิจการที
แสดงถึงความซื
อสตัย์สจุริตและสร้างความน่าเชื
อถือ ทั Jงแก่ลกูค้า และเจ้าหนี J รวมถึงผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ 
บริษัทยดึมั
นในจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ ดงันี J 

� ผลติสนิค้าที
มีคณุภาพ ราคายตุิธรรม และให้บริการที
ดีเพื
อสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า 
� มุง่สร้างชื
อเสยีง ในด้านการเป็นผู้ เชี
ยวชาญด้านบรรจภุณัฑ์และงานพิมพ์ ด้วยนวตักรรมทาง 
 เทคโนโลยี 
� กรรมการและผู้บริหาร ต้องดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัที
เกี
ยวข้อง  
 เปิดเผยข้อมลูอยา่งตรงไปตรงมา โปร่งใส 
� พฒันาบคุลากร ให้ตระหนกัในความรับผิดชอบทั Jงตอ่ตนเองและผู้อื
น ตลอดจนการกระทําตนเป็น 
 พลเมืองดี ไมป่ระพฤติผิดกฎหมาย 
� รักษาสิ
งแวดล้อมโดยดําเนินธุรกิจที
ไมก่่อให้เกิดมลภาวะตอ่สิ
งแวดล้อม 

 

- การเปิดเผยข้อมลูรายการบญัชีกบักิจการและบคุคลที
อาจเกิดความขดัแย้ง หรือบคุคลที
เกี
ยวข้องกบับริษัท โดย
การถือหุ้นและการมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักลา่วได้แสดงไว้ในงบการเงินเรื
องรายการที
เกี
ยว
โยงกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว 
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- ระบบการควบคมุภายในและได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื
อทําหน้าที
ในการสอบทานและตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานโดยมีแนวทางการปฏิบตัิงานที
ชดัเจนและวดัผลได้ซึ
งได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั
อยูเ่สมอ จดัทํานโยบายและระเบียบปฏิบตัิ อํานาจอนมุตัิในแต่ละระดบัที
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงการประเมินระบบ
การควบคมุภายใน เพื
อให้มั
นใจวา่มีระบบการควบคมุภายในที
เพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ ซึ
งมีการกําหนด
เป็นแผนงานประจําปีตามลําดบัความสําคญัโดยพิจารณาจากประเด็นที
เป็นความเสี
ยงหรือเหตุการณ์ที
อาจเกิดขึ Jนและ
สง่ผลกระทบแก่บริษัทการนําเสนอและการรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ
าเสมอต่อเนื
อง 
นอกจากนี Jบริษัทยงัได้นําข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมการตรวจสอบและข้อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบบญัชี มาพฒันา
ระบบการควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ โดยมีรายละเอียดในหวัข้อ การควบคมุภายใน  

- การบริหารความเสี
ยงโดยการปรึกษาหารือกับผู้ ที
มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจประเภท
เดียวกนักบับริษัท เพื
อกําหนดนโยบายและกลยทุธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงาน เพื
อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
บริษัทและผู้มีสว่นได้เสยี 

การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการในทกุไตรมาสอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั Jง หรือมากกว่าใน

กรณีมีเหตจํุาเป็นสําคญั ซึ
งในการประชุมแต่ละครั Jงได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการ
จดัเก็บรายงานการประชุมที
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ สําหรับให้ผู้ ที
เกี
ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2558 มีการ
ประชมุคณะกรรมการรวมทั Jงสิ Jน 4 ครั Jงและมีจํานวนกรรมการที
เข้าร่วมประชุม ดงัรายละเอียดที
แสดงไว้ในหน้าที
 9 หวัข้อ 
โครงสร้างการจดัการ 
โดยเลขานกุารบริษัทได้ทําหน้าที
เลขานกุารที
ประชมุ ได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ดงันี J 

� กําหนดตารางวนัประชมุประจําปี ลว่งหน้า เพื
อให้กรรรมการทราบและเตรียมตวัลว่งหน้า โดยไมต่ิดภารกิจอื
น 
� จดัทําจดหมายเชิญประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั 
� กําหนดให้มีวาระประจําที
เป็นมาตรฐาน สาํหรับการติดตามความคืบหน้าของผลดําเนินงานเพื
อให้กรรมการ

สามารถควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้ต่อเนื
องและวาระสําหรับการติดตามผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั Jงนี Jกรณีมีความคืบหน้าและประเด็นสําคญั ประธานที
ประชุมจะ
เปิดโอกาสให้กรรมการทกุทา่นได้หารือกนัอยา่งอิสระและทั
วกนั 

� จดัสง่เอกสารประกอบการประชมุ เพื
อพิจารณาแตล่ะวาระให้กรรมการเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 วนั 
� กรณีมีประเด็นที
ต้องพิจารณาเป็นการเฉพาะ ที
ประชุมได้เชิญผู้บริหารที
ดูแลรับผิดชอบในประเด็นที
หารือ 

เพื
อให้ข้อมลูรายละเอียดเพิ
มเติมในฐานะที
เกี
ยวข้องกบัปัญหาโดยตรง 
� กําหนดให้เลขานกุารบริษัทมีหน้าที
ที
ต้องแจ้งข้อมลูรายละเอียดที
จําเป็นเพิ
มเติมเพื
อให้กรรมการเข้าถึงข้อมลู

ใหม่ๆ  กรณีมีขา่วสาร ข้อบงัคบั ตลอดจนประกาศตา่งๆของหนว่ยงานที
กํากบัดแูล 
� ภายหลงัการประชมุ เลขานกุารบริษัทมีหน้าที
ในการบนัทกึรายงานการประชมุและสง่ให้ประธานที
ประชมุ 
 ลงนาม ภายใน 7 วนันบัจากวนัประชมุ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
   ปัจจบุนับริษัทยงัไมม่ีข้อกําหนดเรื
องการจํากดัจํานวนบริษัทที
กรรมการแตล่ะคนไปดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนอื
น แต่ทั Jงนี Jไม่มีสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทท่านใดดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื
นเกินกว่า    
5  บริษัท และเนื
องจากคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ ที
มีความรู้ความชํานาญในแต่ละด้านแตกต่างกนัซึ
งล้วน
เป็นประโยชน์แก่การบริหารจดัการและดแูลให้บริษัทยั
งยืน มั
นคง ทา่มกลางวิกฤตการณ์ตา่งๆที
มีผลกระทบทั Jงทางตรงและ 
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ทางอ้อม หากแตม่ีผลการดําเนินงานที
ดี และเป็นที
นา่พอใจมาโดยตลอด ซึ
งกรรมการแตล่ะทา่นได้ให้ความสาํคญัในหน้าที

ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุม เพื
อพิจารณาผลการดําเนินงานรายไตรมาส และได้ให้ความสนใจในทุกประเด็น
สาํคญั อาทิ ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง ผลการดําเนินงานโดยได้พิจารณาเปรียบเทียบในรูปแบบที
เป็นมาตรฐานของบริษัท 
ซึ
งมีรายละเอียดมากกวา่แบบของผู้สอบบญัชี โดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในไตรมาสปัจจุบนักบัไตรมาสที
แล้ว 
และไตรมาสเดียวกนัของปีนี Jกบัปีที
แล้ว รวมทั Jงผลการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกบังบประมาณที
คาดไว้ โดยได้ให้ความ
สนใจและซกัถามถึงสาเหตทีุ
สาํคญัของการเปลี
ยนแปลงดงักลา่ว นอกจากนี Jคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยงัได้มีการ
พิจารณากลั
นกรองร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูและผู้สอบบญัชีของบริษัทอยา่งสมํ
าเสมอ  

 

จาํนวนบริษัททีAกรรมการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืAน 

รายชืAอกรรมการบริษัท       ตาํแหน่ง 
 จาํนวนบริษัทจดทะเบียนทีA                              
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

  1. นายพิพฒั        พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 3 
  2. นายสธีุ ลิ
มอติบลูย์  กรรมการผู้จดัการ - 
  3. นายชวลติ ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ - 
  4. ร.ต.อ.สเุมธ ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ - 
  5. นายบญุช ู ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ - 
  6. นพ.สวสัดิj โพธิกําจร กรรมการ - 
  7. ดร.อดลุ อมตววิฒัน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  1 
  8. นายชยัสทิธิj เจริญสตัย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  - 
  9. นายปมขุ ศิริองักลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทได้ชี Jแจงรายละเอียดเกี
ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ โดยมีวงเงินที
จ่ายจริงภายในกรอบที
ได้รับอนมุตัิ

จากที
ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ
งคณะกรรมการได้พิจารณาวงเงินที
เสนอขออนุมตัิต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้น จากข้อมูลตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและข้อมลูค่าตอบแทนของบริษัทในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนั เพื
อหลีกเลี
ยงการจ่ายที
เกินสมควร
แตเ่พียงพอที
จะจงูใจและรักษาไว้ซึ
งกรรมการที
มีคณุภาพตามต้องการ 
 ค่าตอบแทนกรรมการผู้ จัดการ นอกจากพิจารณาตามผลงานรวมโดยดูจากผลการดําเนินงานในปีที
ผ่านมา 
คณะกรรมการได้พิจารณาโดยคํานึงถึงภาระหน้าที
 และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) และ
ประโยชน์ที
จะได้รับจากกรรมการในฐานะกรรมการผู้จดัการ 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันากรรมการและผู้บริหารในการที
จะดแูลเรื
องระบบการกํากบัดแูล

กิจการของบริษัท ตลอดจนบทบาท อํานาจหน้าที
ในฐานะกรรมการบริษัท ปัจจบุนัสมาชิกจํานวน 8 ท่านในคณะกรรมการ
บริษัทได้ผ่านการอบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย โดยประธานกรรมการได้ผ่านหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ซึ
งคณะกรรมการกําลงัพิจารณาให้
กรรมการทกุทา่นได้เข้าอบรมในหลกัสตูร DCP ด้วยเช่นกนั ในสว่นเลขานกุารบริษัท คณะกรรมการยงัได้สนบัสนนุให้เข้า 
ฝึกอบรม ในหวัข้อที
เกี
ยวข้องเพื
อติดตามความคืบหน้าและให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื
อง นอกจากนี J 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ชี Jประเด็นความเสี
ยงนําเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื
อให้มีการจัดทําแผนการสืบทอดงาน
หรือแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที
แทน กรณีกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดบัสงูไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที
ได้ ตลอดจน
กํากบัดแูลให้คณะเจ้าหน้าที
บริหารมีการกําหนดรูปแบบและเนื Jอหาการดําเนินงานภายในของบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  

 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
  โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั Jงหมด 3 ชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึ
งคณะกรรมการแตล่ะคณะมีหน้าที
และความรับผิดชอบ สรุปได้
ดงันี J 
 

 2.1. คณะกรรมการบริษัท 
        คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการมีจํานวน 9 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี J 
 1 นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 
 2 นายสธีุ ลิ
มอติบลูย์ กรรมการผู้จดัการ 
 3 ร.ต.อ. สเุมธ ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ 
 4 นายชวลติ ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ 
 5 นายบญุช ู ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ 
 6 นพ.สวสัดิj โพธิกําจร  กรรมการ 
 7 ดร.อดลุ อมตวิวฒัน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 8 นายชยัสทิธิj เจริญสตัย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 9 นายปมขุ ศิริองักลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีAของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบกิจการทั Jงหลายของบริษัท และมีอํานาจหน้าที
ดําเนินการภายในขอบเขตของ

กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติของที
ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น และมีอํานาจกระทําการใดๆ ตามที

ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ  นอกจากนี Jยงัมีหน้าที
กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับ
ควบคมุดแูล ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นตามนโยบายที
กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสรุปดงันี J 

1. ดแูลและจดัการให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท  
    รวมทั Jงมติของที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. ให้ความเห็นชอบด้านวิสยัทศัน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
3. ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายการบริหารจดัการ แผนธุรกิจ งบประมาณ กลยทุธ์ และเป้าหมายการปฏิบตัิงานที
เสนอ

โดยฝ่ายจดัการ 
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าของงานแตล่ะโครงการ 
5. พิจารณางบการเงินประจําไตรมาส และประจําปี และดแูลให้มีการจดัทํางบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีที
     
     รับรองทั
วไป 

 6. ดแูลกํากบัให้มีระบบการควบคมุภายในที
มีประสทิธิผล และการบริหารความเสี
ยงที
เหมาะสม ตลอดจนการ  

           ตรวจสอบ ทั Jงจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีภายนอก ให้ทําหน้าที
อยา่งมีประสทิธิผล 
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7. ดแูลให้มีผู้ ทําหน้าที
ในการสื
อสารในเรื
องต่างๆ กบัผู้ ถือหุ้นรายย่อยและผู้สนใจลงทนุทั
วไป รวมทั Jงการประสานงาน
กบัหนว่ยงานที
กํากบัดแูล 

 

จาํนวนครัNงของการประชุมคณะกรรมการ  

สดัส่วนหุ้นของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน  9  ท่านที
เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้น ซึ
งแต่งตั Jงโดยที

ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี J 

จํานวนครั Jงที
เข้าร่วมประชมุ/ 
การประชมุทั Jงหมด 

ลาํดบัที
 ชื
อ – สกลุ 
กรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ 

จํานวนหุ้น 
% ของ
จํานวน
หุ้น 

1.   นายพิพฒั      พะเนียงเวทย์ 4/4 - 110,868 1.85 
2.   นายสธีุ ลิ
มอติบลูย์ 4/4 - 720,235 12.00 
3.   นายชวลติ ลิ
มอติบลูย์ 4/4 - 830,183 13.84 
4.   ร.ต.อ.สเุมธ ลิ
มอติบลูย์ 1/4 - 875,263 14.59 
5.   นายบญุช ู ลิ
มอติบลูย์ 4/4 - 177,711 2.96 
6.   นพ.สวสัดิj โพธิกําจร 3/4 - 33,000 0.55 
7.   ดร.อดลุ อมตววิฒัน์ 4/4 4/4 - - 
8.   นายชยัสทิธิj เจริญสตัย์ 3/4 4/4 - - 
9.   นายปมขุ       ศิริองักลุ 3/4 4/4 - - 

 หมายเหต ุ: จํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที
เกี
ยวข้องกนัตามมาตรา 258 ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 
 

2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 1. ดร.อดลุ อมตวิวฒัน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายชยัสทิธิj เจริญสตัย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายปมขุ ศิริองักลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีAของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที
และความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี J 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที
เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั Jง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื
นใดที

รับผิดชอบเกี
ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมายที
เกี
ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั Jงบุคคลซึ
งมีความเป็นอิสระ เพื
อทําหน้าที
เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทั Jงเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั Jง 

5. พิจารณารายการที
เกี
ยวโยงกันหรือรายการที
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั Jงนี J เพื
อให้มั
นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด          
ตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ
งรายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี J 

(ก) ความเห็นเกี
ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที
เชื
อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี
ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี
ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที
เกี
ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี
ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกี
ยวกบัรายการที
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที
ตามกฎบัตร 

(Charter) 
(ซ) รายการที
เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั
วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที
และความรับผิดชอบที
ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื
อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที
คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร ในกรณีที
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทํา ดงัตอ่ไปนี J 
(1) รายการที
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุริตหรือมีสิ
งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที
สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย

ที
เกี
ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
8. ปฏิบตัิงานอื
นใดตามที
คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2.3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

 1. ดร.อดลุ อมตววิฒัน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 2. นายชยัสทิธิj เจริญสตัย์ กรรมการ สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 3. นายบญุช ู ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 โดยมีวาระการดํารงตาํแหนง่ 3 ปี ทั Jงนี Jให้สอดคล้องกบัการดํารงตาํแหนง่การเป็นกรรมการของบริษัท 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีAของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที
ได้รับ

การแตง่ตั Jงจากคณะกรรมการบริษัท) 
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื
อบคุคลที
มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื
อดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยตา่งๆ (ที
ได้รับการแต่งตั Jงจากคณะกรรมการบริษัท) เพื
อทดแทนในกรณีที
ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื
นๆ 
เพื
อให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิแต่งตั Jงแล้วแต่
กรณีตามข้อบงัคบัของบริษัท 

3. พิจารณาสรรหาผู้บริหารในตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการในกรณีที
ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื
นๆ และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื
อพิจารณาแตง่ตั Jง 

4. เสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดคา่เบี Jยประชมุ คา่รับรอง เงินรางวลั และบําเหน็จ รวมทั Jงผลประโยชน์อื
นใด
ที
มีลกัษณะเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ(ที
ได้รับการแต่งตั Jงจาก
คณะกรรมการบริษัท)ให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับ      
ของบริษัท 

5. ปฏิบตัิหน้าที
อื
นๆ ตามที
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

3. การสรรหาและแต่งตั Nงกรรมการและผู้บริหารระดับสงูสุด 
  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตั Jงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา เมื
อวนัที
 11 สงิหาคม 2552 เพื
อเข้ามาช่วยในการ

ดําเนินการเพื
อสนบัสนนุการดําเนินการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที
ในการสรรหาบคุคล เพื
อทดแทนตําแหน่งกรรมการและ

กรรมการผู้จดัการในกรณีที
ครบวาระลาออก หรือกรณีอื
นๆ ทั Jงนี Jเพื
อให้สอดคล้องกบัแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเป็นไปตามข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท 

 

  คุณสมบัต ิ
1. กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา โดยจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ และต้องมีคณุสมบตัิตาม มาตรา 68 แหง่

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
2. กรณีเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคณุสมบตัิเกี
ยวกบัความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกนักบัคณุสมบตัิของกรรมการ

ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
3. กรรมการต้องเป็นบคุคลที
มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี
ยวชาญ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลา

เพียงพอที
จะอทิุศความรู้ ประสบการณ์ให้กบับริษัท 
 

         วิธีการสรรหา 
1. ในการสรรหากรรมการให้พิจารณาจากทั Jงผู้ ถือหุ้น บคุคลภายนอก หรือบคุคลตามที
ผู้ ถือหุ้นเสนอ โดยยึดถือตาม

หลกัคณุสมบตัิตามข้อ 1 
2. การเลอืกตั Jงกรรมการบริษัทให้กระทําโดยที
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยให้ยดึตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวดที
 3  ทกุประการ 

ข้อบงัคบับริษัท เกี
ยวกบัการแตง่ตั Jงคณะกรรมการ ระบใุห้สิทธิในการแต่งตั Jงกรรมการทั Jงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และราย
ยอ่ยมีความเทา่เทียมกนั โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี J 
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1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ
งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ
งหุ้นตอ่หนึ
งเสยีง 
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที
มีอยูท่ั Jงหมดตามข้อ 1 เลอืกตั Jงบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
บคุคลซึ
งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตั Jงเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที
พงึจะมีหรือ
พงึจะเลอืกตั Jงในครั Jงนั Jน ในกรณีที
บคุคลซึ
งได้รับการเลือกตั Jงในลําดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที

จะมี หรือพงึจะเลอืกตั Jงในครั Jงนั Jน ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีง 

 

4. การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทถือหุ้นบริษัทร่วม ประมาณร้อยละ 25 ซึ
งไมไ่ด้มีอํานาจในการควบคมุบริหารบริษัทร่วมดงักลา่ว   

 

5. การดแูลเรืAองการใช้ข้อมูลภายใน 
      คณะกรรมการมีการดแูลเพื
อป้องกนัผู้บริหารรวมทั Jงบคุคลที
เกี
ยวโยงนําข้อมลูภายในไปใช้เพื
อประโยชน์สว่นตน และกําชบั
ไมใ่ห้ผู้บริหารอาศยัข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัตอ่การเปลี
ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ ที
ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ
ง
ได้ลว่งรู้มาโดยตําแหนง่หรือฐานะ ซึ
งถือเป็นจริยธรรมธุรกิจประการสาํคญั  อีกทั Jงได้ชี Jแจงแก่กรรมการรวมทั Jงผู้บริหารเกี
ยวกบั
หน้าที
ที
ต้องรายงานการเปลี
ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ได้แก่ 

 -  ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชี 2558 มีจํานวนเงินรวม 867,000 บาท 

 - สํานกังานสอบบญัชีที
ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการที
เกี
ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีที
ผู้สอบ
บญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชี 2558 มีจํานวนเงินรวม 0 บาท 

2. คา่บริการอื
นๆ (Non-audit fee) 

บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนของการบริการตามแบบ ต.ส.310 สําหรับกิจการที
ได้รับการสง่เสริมจากสํานกังานสง่เสริมการ
ลงทนุ ในรอบปีบญัชี 2558 เป็นจํานวนเงิน 120,000 บาท 

 
7. การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดแูลกิจการทีAดีในเรืAองอืAนๆ 
  - ไมม่ี – 
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การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสี�ยง 
 

บริษัทได้ให้ความสําคัญในแนวทางที
จะสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นที
ยอมรับและเชื
อถือต่อผู้ ถือหุ้น       
นกัลงทุน หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ และสถาบนัการเงินต่างๆ มีกระบวนการควบคมุภายในที
จะทําให้ระบบการทํางานมี
ความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที
จะส่งเสริมให้    
บริษัทจดทะเบียนเสริมสร้างระบบการบริหาร และกํากับองค์กรที
ดี (Good Corporate Governance) โดยบริษัทได้แต่งตั Jง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ
งมีสมาชิกรวม 3 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวน 2 ทา่น มีวาระตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท วาระละ 3 ปี เป็นผู้มีหน้าที
สําคญัในการดแูลรายงานทางการ
เงินให้ตรงตอ่ความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื
อถือได้ ตลอดจนดแูลให้การดําเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคมุภายใน
ที
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและกฎหมาย ไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
และได้จดัตั Jงหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ซึ
งขึ Jนตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบมาตั Jงแต ่ปี 2543 จนถึงปัจจบุนั โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันกับผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท กรรมการผู้ จัดการ และผู้ บริหารระดับสูงของบริษัท              
เพื
อพิจารณาและประเมินนโยบายการควบคุมและตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานที
ได้กําหนดขึ Jน
ลว่งหน้าเป็นประจําทกุปีนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  

แผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี ซึ
งได้กําหนดขึ Jนโดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางของCOSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื
อพิจารณาเลอืกหวัข้อที

จะนํามาวางแผนงานการตรวจสอบประจําปี โดยจะหมุนเวียนไปทุกหน่วยงานในองค์กร ไม่ได้เฉพาะเจาะจง รวมทั Jงการจดัทํา
รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื
อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยสาระสําคัญต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ผลการประเมินความเพียงพอและคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาการแบ่งแยกหน้าที
ระหว่าง
หนว่ยงานเพื
อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบ การตรวจสอบระบบการปฏิบตัิงานเพื
อให้มั
นใจวา่พนกังานผู้ปฏิบตัมิคีวามเข้าใจใน
ระบบงานอย่างถูกต้อง รวมทั Jงการให้ข้อเสนอแนะในข้อบกพร่องที
เป็นสาระสําคัญ เพื
อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจน
กําหนดให้มีการตรวจติดตามเพื
อประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื
อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมี
ประสทิธิภาพและเป็นไปตามนโยบายบริษัทกําหนด อนัจะเกิดประโยชน์สงูสดุทั Jงแก่บริษัทและผู้มีสว่นได้เสยี 
 

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีAยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
               คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจําทกุไตรมาส รวมทั Jงสิ Jน 4 ครั Jง 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ
งได้ทําการประเมินระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทตามหลกัการควบคุมภายในของCOSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission)ซึ
งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่สภาพแวดล้อมการควบคุม, การประเมินความเสี
ยง,กิจกรรมการ
ควบคมุ, ข้อมลูสารสนเทศและการสื
อสารและการติดตามและประเมินผล โดยมีสาระสาํคญัตา่งๆในแตล่ะหวัข้อ ดงันี J     

 (1) สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) บริษัทมีการพิจารณาเรื
องดงัตอ่ไปนี J 
- การสื
อสารให้พนกังานทราบถงึภารกิจในการสร้างความซื
อสตัย์และจรรยาบรรณ โดยบริษัทได้มกีารจดัทํา ข้อกําหนด

เกี
ยวกบัจริยธรรม(Code of conduce)สาํหรับฝ่ายบริหารและพนกังาน รวมทั Jงการจดัทํานโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัท ครอบคลมุถึงข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักิจการ อนัทําให้เกิดความเสยีหายตอ่องค์กร มีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน เพื
อสื
อสารให้พนกังานรับทราบ   

- โครงสร้างองค์กร อาํนาจการจดัการ และความรับผิดชอบที
เหมาะสม บริษัทมกีารแบง่แยกหน้าที
ในสว่นงานที
สาํคญั 
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ซึ
งทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั รวมทั Jงมีฝ่ายงานตรวจสอบภายในที
ขึ Jนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบมี
สายการรายงานที
ชดัเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
   - ภารกิจในการสร้างและรักษาพนกังานที
มีความสามารถให้อยูก่บัองค์กร บริษัทมีนโยบายที
จะพฒันาและรักษา
พนกังานและผู้บริหารที
มคีณุภาพไว้ โดยสนบัสนนุให้มีการจดัฝึกอบรมทั Jงภายในและภายนอก ให้กบัพนกังาน           
เพื
อพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถให้เพิ
มพนูขึ Jน 

        - สนบัสนนุให้พนกังานมีความรับผิดชอบ บริษัทดําเนินการคดัเลอืกบคุลากรที
เหมาะสมมาร่วมงาน โดยมีการสอบ
สมัภาษณ์ และทําแบบทดสอบ ซึ
งกําหนดระดบัความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และ ประสบการณ์ที
จําเป็นสาํหรับแตล่ะ
ตําแหนง่งาน ชี Jแจงให้ผู้ รับผิดชอบในตําแหนง่หน้าที
นั Jนๆ ได้ทราบและเข้าใจถงึหน้าที
ความรับผิดชอบ รวมทั Jงมกีาร
ประเมินผลและกําหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัผลการปฏิบตัิงาน จดัอบรมความรู้และทกัษะที
จําเป็นตอ่การ
ปฏิบตัิงานให้กบัพนกังาน 

 (2) การประเมินความเสี
ยง (Risk Assessment) บริษัทมีการพิจารณาเรื
องดงัตอ่ไปนี J 
บริษัทได้มีการประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของความเสี
ยงที
เกิดทั Jงจากภายในและภายนอก ซึ
งได้ร่วมกันกําหนด    

กลยุทธ์ การดําเนินงานจากทุกฝ่าย โดยบุคลากร ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัททุกเดือน  เพื
อให้สามารถบ่งชี J
เหตกุารณ์ที
อาจเกิดขึ Jนและมีผลกระทบตอ่องค์กร เพื
อให้สามารถจดัการความเสี
ยงให้อยูใ่นระดบัที
บริษัทยอมรับได้  

 (3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) บริษัทมีการพิจารณาเรื
องดงัตอ่ไปนี J 
- การจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงาน บริษัทมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานในประเด็นเกี
ยวกบั

ธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซื Jอ และการบริหารงานทั
วไปเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที
 อํานาจ
อนมุตัิของฝ่ายบริหารแตล่ะระดบัชั Jนไว้ รวมทั Jงมีการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตังิานให้เหมาะสมกบั
สภาพการณ์ในปัจจบุนั   
   - การแบง่แยกหน้าที
ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานของพนกังาน บริษัทมใิห้บคุคลใดบคุคลหนึ
งมีหน้าที
รับผิดชอบ
มากกวา่หนึ
งลกัษณะงานที
เป็นหน้าที
อนมุตัิ, หน้าที
บนัทกึรายการบญัชี, ข้อมลูสารสนเทศ และหน้าที
ในการดแูลจดัเก็บ
ทรัพย์สนิออกจากกนั เพื
อเป็นการตรวจสอบซึ
งกนัและกนั รวมทั Jงมีการทบทวนการแบง่แยกหน้าที
ความรับผิดชอบ
ดงักลา่ว 
  - การควบคมุทั
วไปของระบบสารสนเทศ บริษัทกําหนดมาตรการในการเข้าถึงการใช้สารสนเทศในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น การกําหนดสทิธิการใช้และเปลี
ยนแปลงการแก้ไขข้อมลู การกําหนดเขตหวงห้าม การกําหนดชั Jน
ความลบัของเอกสาร และการกําหนดอํานาจอนมุตัิของฝ่ายบริหารแตล่ะระดบัชั Jนไว้ โดยจะต้องได้รับอนญุาตจาก
เจ้าของระบบงาน และให้ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงเป็นผู้ขอสทิธิในการใช้ รวมทั Jงมีการทบทวนมาตรการดงักลา่ว 

 (4) ระบบสารสนเทศและการสื
อสารข้อมลู (Information & Communication)  
       บริษัทมีข้อมลูที
สาํคญัอยา่งเพียงพอ สาํหรับใช้ประกอบการตดัสนิใจ โดยหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสารการประชุมที


ระบขุ้อมลูที
จําเป็นและเพียงพอ บริษัทดําเนินการสง่ให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนการประชุมลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ซึ
งภายหลังจากประชุมเสร็จจะจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ ซึ
งมีรายละเอียดตามควรที
ทําให้สามารถ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที
ของกรรมการโดยมีการบันทึกข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือ
ข้อสงัเกตของกรรมการในเรื
องที
พิจารณา ตลอดจนมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีตา่งๆไว้เป็นหมวดหมู ่ 

 (5).ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  
บริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมินผลในทุกหน่วยงาน โดยให้มีการนําเสนอผลการปฏิบัติเปรียบเทียบกับ

เป้าหมายของแตล่ะหนว่ยงาน รวมทั Jงฝ่ายตรวจสอบภายในที
ได้กําหนดเป็นนโยบายในการเข้าตรวจติดตามภายหลงัการ
เข้าตรวจสอบตามแผนงานประจําปี  ตลอดจนในส่วนของคณะกรรมการบริษัทที
มีการติดตามและประเมินผลการ
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ดําเนินงานของบริษัทเป็นประจําทุกเดือนเพื
อเปรียบเทียบกบังบประมาณ โดยคณะกรรมการได้ซกัถามถึงสาเหตแุละ
ปัจจยัที
ให้เป็นไปตามและไม่เป็นไปตามประมาณการหรือเป้าหมายที
กําหนด ทั Jงด้านรายรับและค่าใช้จ่าย ทั Jงนี Jเพื
อให้
เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมถึงความระมดัระวงัในการบริหาร ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะที
เป็นประโยชน์ที
จะ
ทําให้บริษัท สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ที
ตั Jงไว้ได้อยา่งประหยดัและสมเหตสุมผล 

 

2.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
  - ไมม่ี – 
 

3.  ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 ตามมติที
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครั Jงที
 1/2556 เมื
อวนัที
 20 กุมภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกบั

การแตง่ตั Jงนายสมยศ ฤดีสขุสกลุ เป็นผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากความรู้ ทกัษะทางอาชีพ และประสบการณ์
ที
เหมาะสมในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 

 ในวนัที
ประชุมครั Jงเดียวกันนั Jน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนมุตัิ กฎบตัร ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้มีผล
บงัคบัใช้ตั Jงแตว่นัที
 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีสาระสาํคญั เพื
อกําหนดคํานิยาม วตัถปุระสงค์ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน ความ
เป็นอิสระ สิทธิ ความรับผิดชอบจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ความรับผิดชอบ คุณสมบตัิและการแต่งตั Jงผู้ จัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการตรวจสอบ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร ความสมัพนัธ์กบั
ผู้สอบบญัชีและองค์กรกํากบัดแูลอื
น ภาระหน้าที
 การวางแผนการตรวจสอบและการปฏิบตัิงานตรวจสอบ รวมถึงการรายงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั Jงนี Jในหวัข้อความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการตรวจสอบกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ระบวุ่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับผิดชอบในการให้ความเห็นเกี
ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การแต่งตั Jง โยกย้าย กําหนดค่าตอบแทนและ
พิจารณาความดีความชอบประจําปีของผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยอาจได้รับข้อมูลจากฝ่ายบริหารเพื
อประกอบการ
พิจารณาร่วมกบัฝ่ายบริหาร 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
  

1. นโยบายภาพรวม  
 บริษัทมีนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ  เพื
อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมสิ
งแวดล้อม

และกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี(Stakeholders) โดยมีสาระสาํคญัครอบคลมุหลกัการ 8 ข้อ ซึ
งเป็นไปตามแนวทางที
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยจดัทําขึ Jน คือ 

(1)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายอนัยั
งยืนคือ การปฏิบตัิตามกฎหมายและระบียบข้อบงัคบัทั Jง
มวลที
ใช้กบัธุรกิจการค้าตา่งๆ อยา่งถกูต้องและเหมาะสม โดยทําการเสนอขายผลติภณัฑ์ที
มีคณุภาพสงูซึ
งตรงกบัหรือเหนือกวา่
ความต้องการของลกูค้าภายใต้สภาพการณ์ที
สมเหตสุมผล ซึ
งพร้อมที
จะให้บริการที
เชื
อถือได้ภายใต้มาตรฐานของการ
ปฏิบตัิงานที
มีประสทิธิภาพและกริยาที
สภุาพออ่นโยน 

(2)  การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั
น บริษัทมีนโยบายคือ พนกังานพงึงดเว้นการให้ของขวญั การเลี Jยงรับรอง เงิน สิ
งของ
หรือผลประโยชน์อื
นใดอยา่งไมถ่กูต้องเหมาะสมหรือเกินกวา่ปกตวิิสยัแก่บคุคลที
เกี
ยวข้อง เพื
อการติดตอ่ธุรกิจให้กบับริษัท 
พนกังานจะต้องไมรั่บหรือให้สนิบนใดๆ ทั Jงทางตรงและทางอ้อมรวมทั Jงผลประโยชน์ตา่งๆ ทางการเงินและทางธุรกิจอนัมิชอบ 
จะต้องไมรั่บหรือเสนอของกํานลัใดๆ ไมว่า่จะเป็นสิ
งของ หรือเงินที
จดัอยูใ่นขา่ยการรับสนิบน การให้กู้ยมื การเลี Jยงรับรอง และ
การให้บริการตา่ง ๆ ทั Jงทางตรงและทางอ้อม การเสนอสนิบนใดๆ จะต้องได้รับการปฏิเสธและให้รายงานตอ่ฝ่ายบริหาร  และ
จะต้องไมเ่รียกร้องสนิบน หรือผลประโยชน์สว่นตวัจากคูค้่า โดยบริษัทและพนกังานทกุทา่นจะต้องรักษาความยตุิธรรมในการ
เปรียบเทียบ และประเมินราคา คณุภาพ ประสทิธิภาพ ความนา่เชื
อถือ ตลอดจนการบริการในการคดัเลอืกผู้ขายสนิค้าและ       
ผู้ให้บริการ โดยไมใ่ห้สนิบนของขวญัและการเลี Jยงรับรองตา่งๆ เป็นปัจจยัที
ทําให้เกิดการเบี
ยงเบนการตดัสนิใจ  และพนกังานจะ
ไมใ่ช้ตาํแหนง่หน้าที
เพื
อหาผลประโยชน์สว่นตวั  หรือญาติพี
น้อง บคุคลในครอบครัวของพนกังานอยา่งเด็ดขาด รวมทั Jงในโอกาส
ตามประเพณีนิยมซึ
งมีธรรมเนียมการให้ของขวญั หากพนกังานได้รับของขวญัที
มีมลูคา่เกินปกตวิสิยัจากบคุคลที
เกี
ยวข้องใน
การติดตอ่ธุรกิจกบับริษัท ให้พนกังานผู้นั Jนรายงานเรื
องดงักลา่วตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลาํดบัชั Jน  

ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบตัิตามแนวทางการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชั
น โดยดําเนินการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส
ทจุริตทางหน้าเว็ปไซต์บริษัท  รวมทั Jงดาํเนินการสง่หนงัสอืแจ้งขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามแนวทางการตอ่ต้านการทจุริต
และคอร์รัปชั
น ไปยงัผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบและสนิค้าของบริษัท เพื
อให้ลงนามรับทราบในหนงัสอืดงักลา่ว และสง่กลบัคืนมายงั
บริษัทเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

(3)  การเคารพสทิธิมนษุยชน บริษัทเคารพในสทิธิมนษุยชน วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาท้องถิ
นของ
ภมูิภาคและประเทศที
เกี
ยวข้องกบัการติดตอ่ธุรกิจของบริษัท เพื
อดําเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกบัสภาพสงัคมของภมูิภาค
และประเทศเหลา่นั Jน  โดยสง่เสริมให้เกิดความเคารพร่วมกนั ระหวา่งพนกังานและความสมัพนัธ์อนัดีในการทํางานร่วมกนัโดย
ปราศจากการคกุคาม หรือการลว่งละเมิดซึ
งกระทําโดยหรือกระทําตอ่พนกังาน ผู้ รับจ้าง ผู้ขายสนิค้าและบริการ หรือลกูค้า และ
ไมป่ระสงค์ให้พนกังานทกุคนและทกุระดบัชั Jนกระทําการใดๆ อนัเป็นการคกุคามหรือลว่งละเมิดทางวาจาและทางเพศตอ่ผู้หนึ
ง
ผู้ใดทั Jงในสถานที
ปฏิบตังิานหรือสถานที
อื
น หรือในระหวา่งปฏิบตัหิน้าที
ให้กบับริษัท  นอกจากนั Jนบริษัทวางตวัเป็นกลางทางการ
เมือง โดยไมก่ระทําการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ
ง ซึ
งพนกังานยอ่มมีเสรีภาพในการใช้สทิธิทาง
การเมืองได้อยา่งเตม็ที
ในฐานะพลเมืองของประเทศแตต้่องมใิช่กระทําในฐานะตวัแทนของบริษัท 

(4)  การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบตัิตอ่พนกังานและผู้ เกี
ยวข้องโดยการไมเ่ลอืกปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็น
ธรรม ตอ่บคุคลใดบคุคลหนึ
งอนัเนื
องมาจากความแตกตา่งในด้านเชื Jอชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุพื Jนฐานการศกึษา สถานะ
ของบคุคล สภาพร่างกายหรือสขุภาพ นอกจากนี Jบริษัทได้กําหนดให้มีบริการทางการแพทย์ตามที
จําเป็นเพื
อรักษาโรคหรือการ
บาดเจ็บอนัเนื
องจากการทํางานตลอดจนการรักษาพยาบาลให้แก่พนกังานเมื
อมีเหตกุารณ์ฉกุเฉิน  และจดับริการตรวจสขุภาพ
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เป็นประจําทกุปีให้แก่พนกังานทกุคน  รวมทั Jงบริษัทคาํนงึถงึการให้พนกังานทกุคนทํางานด้วยความปลอดภยั ปราศจากอบุตัิเหต ุ
การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทํางาน โดยจะพยายามร่วมมือกบัพนกังานทกุระดบัชั Jนในการสร้างมาตรการป้องกนั 
อบุตัิเหต ุการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเกิดจากการทํางาน 

(5)  ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค บริษัทจะให้ข้อมลูที
ถกูต้องและเพียงพอในเรื
องที
เกี
ยวกบัผลติภณัฑ์ ตลอดจนการ
ให้บริการของบริษัท โดยการให้ความจริงในการโฆษณาและการให้ขา่วสารทกุชนิดตามความเป็นจริง 

(6)  การดแูลรักษาสิ
งแวดล้อม บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคํานงึถงึการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที

เกี
ยวข้องกบัสิ
งแวดล้อม โดยประสงค์ให้พนกังานทกุคนตระหนกัถงึการใช้ทรัพยากรและพลงังานตา่งๆ อยา่งมีประสทิธิภาพ 
รวมทั Jงพยายามลดมลภาวะและผลกระทบตา่งๆ อนัอาจจะเกิดตอ่สิ
งแวดล้อม 

(7)  การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการสื
อสารกบัชมุชนในท้องถิ
นและให้ความร่วมมือ 
ที
ดีในกิจกรรมที
เกี
ยวกบัการรักษาสิ
งแวดล้อมในชมุชน 

(8)  การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมที
มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ
งแวดล้อมและผู้มีสว่นได้เสยี บริษัทมีการพฒันา 
นวตักรรมอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยการลดใช้พลงังานหรือวตัถดุิบในการผลติ มุง่ผลติสนิค้าที
เป็นมติรตอ่สิ
งแวดล้อม 
รวมถงึการทบทวนกระบวนการทํางานให้มีประสทิธิภาพเพิ
มขึ Jน มุง่สร้างประโยชน์สงูสดุในสิ
งตา่งๆที
ได้จากกระบวนการผลติ 
และลดทิ Jงของเสยีสูส่ิ
งแวดล้อม ซึ
งบริษัทได้วา่จ้างให้บริษัทผู้ให้บริการบําบดัและกําจดัของเสยีจากอตุสาหกรรมเป็นผู้ดําเนินการ 

 

2. การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน  
บริษัทมีการดําเนินงานธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายสิ
งแวดล้อม และให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้านสิ
งแวดล้อม

ที
เกี
ยวข้อง มีการพฒันาและปรับปรุงระบบการจดัการสิ
งแวดล้อมในทกุกิจกรรมของบริษัท เพื
อลดมลภาวะและผลกระทบต่อ
สิ
งแวดล้อม รวมทั Jงรณรงค์สร้างจิตสํานึกและฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ
งแวดล้อมอย่างต่อเนื
อง เพื
อให้ระบบการจัดการ
สิ
งแวดล้อมดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ
งแวดล้อมในด้านมลภาวะจากเครื
องจกัร มลภาวะทาง
เสียง คณุภาพนํ Jาทิ Jง การใช้สารเคมี การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า การจดัการขยะประเภทต่างๆ การนําสิ
งของมาใช้ซํ Jา หรือการ    
นํากลบัมาใช้ใหม ่ 

    ในปี 2558 บริษัทได้วา่จ้างบริษัทภายนอก เข้ามาดําเนินการตรวจวดัและทดสอบคณุภาพสิ
งแวดล้อมเกี
ยวกบัคณุภาพของ
อากาศ (ฝุ่ น), ระดบัเสยีง, ระดบัความเข้มแสง และระดบัความร้อน ในพื Jนที
ทํางานของบริษัท ซึ
งผลจากการตรวจวดัอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื
องความปลอดภัยในการทํางานเกี
ยวกับภาวะแวดล้อมและตาม
กฎกระทรวงแรงงาน เรื
อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานเกี
ยวกบัความร้อน แสงสวา่งและเสยีง 

 

3. การดาํเนินธุรกิจทีAมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 - ไมม่ี –  
 

  4. กิจกรรมเพืAอประโยชน์ต่อสังคมและสิAงแวดล้อม (After process)  
ในปี 2558 บริษัทได้ดําเนินการจดัทํากิจกรรมเพื
อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ
งแวดล้อม โดยมีวตัถปุระสงค์คือสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังาน โดยการร่วมทํากิจกรรมจิตอาสา, ปลกูจิตสาํนกึการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่พนกังาน 
รวมทั Jงบริจาคสิ
งของเพื
อชว่ยเหลอืแก่ผู้ประสบภยั และผู้สงูวยัในสถานพกัฟืJนคนชรา ซึ
งมีรายละเอยีดดงันี J     
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  4.1. กิจกรรมบริจาคเงนิและของใช้ทีAจาํเป็น ช่วยเหลือผู้ตดิเชื Nอ เอช ไอ วี   
              ณ วัดป่าศรีมงคล  อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  วนัเสาร์ ทีA  11 กรกฎาคม 2558 
 

   ด้วยทางบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน)  ได้ตระหนกัถึงปัญหาผู้ติดเชื Jอ เอช ไอ วี ซึ
งปัจจบุนัมีผู้ติดเชื Jอจํานวนมาก
ที
ถกูทอดทิ Jง ไมไ่ด้รับการเอาใจใสด่แูล ซึ
งทางบริษัทได้รับข้อมลูว่า มีผู้ติดเชื Jอจํานวนหนึ
งได้อาศยัพื Jนที
ของวดัป่าศรีมงคล  โดยมี
เจ้าอาวาสให้ความช่วยเหลอื และดแูล แตย่งัขาดปัจจยัหลายๆ อยา่ง ขณะนี Jมีผู้ติดเชื Jอ เอช ไอ วี อยูใ่นความดแูล ประมาณ 20 คน    
                 ดงันั Jน บริษัทจึงได้ร่วมบริจาคเงิน ยาเวชภณัฑ์ และของใช้ที
จําเป็น  เพื
อสนบัสนนุกิจกรรมของทางวดัในการดแูลผู้ติด
เชื Jอ เอช ไอ วี 
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4.2. กิจกรรม ส่งความรัก มอบความสุข ณ โรงเรียนบ้านสวนผึ Nง  
    อ.สวนผึ Nง  จ.ราชบุรี วันเสาร์ ทีA  29 สิงหาคม 2558 

 
ด้วยทางบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัถงึความสาํคญัของการศกึษาของเด็ก และเยาวชนอนัเป็นกําลงั

สาํคญัของชาติในอนาคต   ซึ
งปัจจบุนันี Jมีโรงเรียนที
ต้องการความช่วยเหลอื  ต้องการการสนบัสนนุในการจดัการเรียนการสอน  
เช่น  โรงเรียนบ้านสวนผึ Jง  อ.สวนผึ Jง  จ.ราชบรีุ  เปิดทําการสอนตั Jงแตช่ั Jนอนบุาล จนถึงชั Jนประถมศกึษาปีที
 6   มีนกัเรียนทั Jงหมด  
313  คน  โดยแยกเป็นระดบัดงันี J 

ระดบัชั Jนอนบุาล                       มีนกัเรียนชาย  50  คน    นกัเรียนหญิง   45  คน     รวมทั Jงสิ Jน  95  คน 
ระดบัชั Jนประถมศกึษาปีที
 1-3    มีนกัเรียนชาย  57  คน    นกัเรียนหญิง  70   คน     รวมทั Jงสิ Jน  127  คน  
ระดบัชั Jนประถมศกึษาปีที
 4-6    มีนกัเรียนชาย  50  คน    นกัเรียนหญิง   41  คน     รวมทั Jงสิ Jน  91 คน 
เด็กนกัเรียนสว่นใหญ่เป็นชาวไทยภเูขา ผู้ปกครองนกัเรียนมีฐานะยากจน  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ซึ
งเด็กๆ ยงัขาดแคลน

อปุกรณ์การเรียนจํานวนมาก   
ดงันั Jน  บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน)   ร่วมกบัคณุทนธุรรม  จนัโทกลุ  อาสาสมคัรกู้ภยั มลูนิธิปอเต็กตึ�ง  

จดัโครงการ “ สง่ความรัก มอบความสขุ ”  ณ  โรงเรียนบ้านสวนผึ Jง  อ.สวนผึ Jง  จ.ราชบรีุ ในวนัเสาร์ ที
  29 สงิหาคม 2558  เพื
อ
มอบคอมพิวเตอร์  และอปุกรณ์สาํหรับการเรียนการสอน และยงัมกีารทํากิจกรรมมอบความรัก สร้างความสขุ ให้กบันกัเรียน  
คณะครู  ผู้ปกครอง และเหลา่อาสาสมคัรอีกด้วย     
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 | P a g e  รายงานประจาํปี 2558 บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 
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รายการระหว่างกนั 
 

1) รายการระหวา่งบริษัทที
เกี
ยวข้องกนั 
 บริษัทที
เกี
ยวข้องกนัโดยมีผู้ ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการบางทา่นร่วมกนั ได้แก่ 
 บริษัทที
เกี
ยวข้อง     ประกอบธุรกิจหลกั 

 1. บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จํากดั : ผลติหลอดลามิเนต 
 2. บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จํากดั  : รับจ้างพิมพ์บรรจภุณัฑ์ 
 3. บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ Jง จํากดั : รับจ้างพิมพ์บรรจภุณัฑ์ 
 4. ห้างหุ้นสว่นจํากดั เหรียญทองการพิมพ์ : รับจ้างพิมพ์สิ
งพิมพ์ 
 5. บริษัท คิมแพ็ค จํากดั : ผลติหลอดลามิเนต 
 6. บริษัท สยามหมกึพิมพ์และเคมีภณัฑ์ จํากดั : ผลติหมกึพิมพ์ 
 7. บริษัท กิมไป๊ จํากดั : ขายปลกีเม็ดพลาสติก 
 8. บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จํากดั : ผลติฟิล์มยืด 
 9. บริษัท กิมไป๊ โค้ตติ Jง จํากดั : ผลติฟิล์มป้องกนัรอยขีดขว่น 
 10. บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จํากดั : รับจ้างพิมพ์สิ
งพิมพ์ 
 11. บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี J จํากดั : ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
 12. บริษัท อินจีนีซิสเต็มส์ จํากดั : ผลติและพฒันาระบบ 
   ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
                    บริษัทร่วม 

1. L.S. Pack Company Limited : ผลติและจําหนา่ยหลอดยาสฟัีน 
(สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 25)  ที
ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

 

รายการค้ากบับริษัทและบคุคลที
เกี
ยวข้องกนัในระหวา่งปี 2558 ประกอบด้วย  
 รายได้ขายสนิค้า 212.97 ล้านบาท 
 คา่ซื Jอสนิค้า 543.81 ล้านบาท 
 คา่เช่ารับ 0.60 ล้านบาท 
 รายได้อื
น 6.61 ล้านบาท 
 คา่เช่าจ่าย 7.46 ล้านบาท 
 คา่ใช้จา่ย 9.81 ล้านบาท 
  

2) ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกนั 
จากรายชื
อและลกัษณะธุรกิจของกิจการที
เกี
ยวข้องกนักับบริษัทข้างต้นนั Jน เห็นได้ชดัว่า กิจการที
เกี
ยวข้องกนัหลาย

บริษัท มีลกัษณะธุรกิจที
สมัพนัธ์กนักบัธุรกิจของบริษัท โดยสามารถสนบัสนนุกนัได้ ดงันั Jนบริษัทจึงมีรายการค้าเป็นธุรกิจ
ปกติและมีเงื
อนไขการค้าทั
วไปกับกิจการที
เกี
ยวข้องกันอย่างสมํ
าเสมอ โดยมีนโยบายการกําหนดราคาไม่แตกต่างจาก
รายการที
กระทํากบักิจการที
ไมเ่กี
ยวข้องกนั  
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3) มาตรการหรือขั Jนตอนการอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนั 
ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื
อวนัที
 14 สงิหาคม 2551 มีมติอนมุตัิในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการทํา

ธุรกรรมระหวา่งกนั หากธุรกรรมเหลา่นั Jนมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที
วิญ�ชูนพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทั
วไปใน
สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที
ปราศจากอิทธิพลในการที
ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลที
มีความเกี
ยวข้อง ทั Jงนี Jให้บริษัทจดัทํารายการสรุปการทําธุรกรรมที
เกิดขึ Jนจริงในรอบปีที
ผ่านมา เพื
อรายงานในการ
ประชมุคณะกรรมการที
พงึจดัขึ Jนเป็นครั Jงแรกของปีถดัไปหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการและให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามขั Jนตอนการควบคุมภายในของบริษัท  ในกรณีของรายการอื
นๆ เช่น รายการค้าที
เป็นธุรกิจที
ไม่มีราคาตลาด
อ้างอิงรายการเกี
ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทได้มีการกําหนด
ขั Jนตอนการอนมุตัิให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางในเรื
องของการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที
เกี
ยวโยงกนัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ลงวนัที
 19 พฤศจิกายน 2546 

 

4) นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นเพื
อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ดงันั Jนการทํารายการระหว่างกันจึงมุ่งให้มีเพียง

รายการค้าที
เป็นธุรกิจปกติและมีเงื
อนไขการค้าทั
วไป โดยพยายามให้เกิดรายการระหวา่งกนัด้านอื
นเทา่ที
จําเป็นเทา่นั Jน 
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ขอ้มลูทางการเงินที�สาํคญั 
1. งบการเงนิ : สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 3 ปีทีAผ่านมา 

      สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 ผู้สอบบัญชี       ปี 2558    ปี 2557    ปี 2556 
สาํนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท                         ไม่มีเงืAอนไข      ไม่มีเงืAอนไข ไม่มีเงืAอนไข 
 
  ซึ
งพอสรุปรายชื
อผู้สอบบญัชีของสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ที
ลงนามในรายงานการสอบบญัชีในงบการเงินของบริษัทที

ผา่นมา ดงันี J 
 
ลาํดบั ปี บริษัทผู้สอบบญัชี ชื
อผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที
ลง

นามในงบการเงิน บริษัท ไทย 
โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน) 

ทะเบียน
เลขที
 

ระยะเวลาที
ลงนาม
ติดตอ่กนัในงบการเงิน

(ปี) 

1 2549 สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน 4563 

2 2550 สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน 4563 

3 2551 สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน 4563 

4 2552 สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน 4563 

4 

5 2553 สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นายสมุิตร   ขอไพบลูย์ 4885 

6 2554 สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นายสมุิตร   ขอไพบลูย์ 4885 

7 2555 สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นายสมุิตร    ขอไพบลูย์ 4885 

8 2556 สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นายสมุิตร    ขอไพบลูย์ 4885 

4 

9 2557 สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นางณฐัสรัคร์   สโรชนนัท์จีน 4563 1 

10 2558 สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ศาสตราจารย์เกียรติคณุเกษรี 
ณรงค์เดช   

76 1 

 
งบการเงินของบริษัทในปี 2549 ถึง 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ที
ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ
งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที
 76 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2558 ได้แสดงความเห็นไว้อยา่งไมม่ีเงื
อนไข 
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ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานในช่วงปี 2556 – 2558 
1.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันทีA 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์   
หน่วย : บาท 2558 2557* 2556 

สินทรัพย์หมุนเวียน    
     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 118,131,277 36,818,529 31,559,078 
     เงินลงทนุชั
วคราว - พนัธบตัร 115,035,179 95,720,294  25,797,975 
     ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั - สทุธิ 77,531,516 62,217,533 69,614,801 
                         - กิจการอื
น - สทุธิ 293,922,201 295,867,232 262,250,214 
     เงินให้กู้ยืมระยะสั Jนแก่พนกังาน 570,414 477,572 465,734 
     สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 80,462,257 83,628,486 93,224,069 
     สนิทรัพย์หมนุเวียนอื
น 22,878,862 21,027,855 19,695,515 
     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 708,531,706 595,757,501 502,607,386 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
     เงินลงทนุซึ
งบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี         65,939,185 57,971,377 51,594,712 
     ที
ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 434,453,848 435,556,776 460,725,147 
     สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 4,601,306 4,940,445 5,605,628 
     สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี           6,077,317 7,145,556 5,976,752 
     คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 14,614,654 15,129,489 6,300,000 
     เงินมดัจําเพื
อซื Jอเครื
องจกัร 
     เงินมดัจําอื
น 

6,568,578 
690,795        

         1,880,761 
636,596 

          1,374,114 
966,953 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 532,945,683 523,261,000 532,543,306 

รวมสินทรัพย์ 1,241,477,389 1,119,018,501 1,035,150,692 
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หนี Nสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หน่วย : บาท 2558 2557* 2556 
หนี Nสนิหมุนเวียน    
     เจ้าหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั 81,507,484 56,303,892 55,517,078 
                          - กิจการอื
น 46,803,205 47,220,132 39,965,461 
     ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 1,937,870 2,636,159 479,229 
     คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 53,536,924 49,942,354 52,293,606 
     เจ้าหนี Jคา่ซื Jอสนิทรัพย์ 20,950,291 1,163,692 774,772 
     หนี Jสนิหมนุเวียนอื
น 2,115,091 2,922,645 1,001,625 
     รวมหนี Nสนิหมุนเวียน 206,850,865 160,188,874 150,031,771 
หนี Nสนิไม่หมุนเวียน    
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,950,243 8,789,468 5,675,350 
     รวมหนี Nสนิไม่หมุนเวียน 10,950,243 8,789,468 5,675,350 
     รวมหนี Nสนิ 217,801,108 168,978,342 155,707,121 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    
     ทนุเรือนหุ้น    
     ทนุจดทะเบียน – หุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น    
     มลูคา่หุ้นละ 10 บาท    
     จําหนา่ยและชําระเต็มมลูคา่แล้ว 60,000,000 60,000,000 60,000,000 
     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 52,000,000 52,000,000 52,000,000 
     กําไรสะสม    
           จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
 *         ยงัไมไ่ด้จดัสรร 921,156,393 851,390,007 780,793,419 
     ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (15,480,112) (19,349,848) (19,349,848) 
     รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,023,676,281 950,040,159 879,443,571 

รวมหนี Nสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,241,477,389 1,119,018,501 1,035,150,692 
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1.2. งบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ NนสุดวันทีA 31 ธันวาคม 

 

หน่วย : บาท 2558 2557* 2556 
รายได้    
     รายได้จากการขาย 1,434,898,755 1,345,488,983 1,253,237,346 
     รายได้อื
น 
      - กําไรจากอตัราแลกเปลี
ยน 
      - รายได้อื
น 

 
1,374,922 
22,108,800 

 
310,955 

16,260,724 

 
 

12,332,857 
     รวมรายได้ 1,458,382,477 1,362,060,662 1,265,570,203 
คา่ใช้จ่าย    
     ต้นทนุขาย 1,243,596,813 1,152,736,336 1,062,590,314 
     คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 113,584,721 108,379,254 104,691,753 
     รวมค่าใช้จ่าย  1,357,181,534 1,261,115,590 1,167,282,067 
     สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 
กาํไรก่อนดอกเบี Nยจ่ายและภาษีเงนิได้ 

4,098,072 
105,299,015 

6,376,665 
107,321,737 

6,040,790 
104,328,926 

ดอกเบี Jยจ่าย - - - 
ภาษีเงินได้ 8,977,347 9,125,149 6,673,164 
กาํไรสุทธิ 96,321,668 98,196,588 97,655,762 
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หมายเหตุ : *ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางบญัชีในงบการเงินที
นํามาเปรียบเทียบใหม่ เพื
อให้
สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของปีปัจจบุนั ซึ
งไมม่ีผลกระทบต่อกําไรสทุธิหรือสว่นของผู้ ถือหุ้นตามที
เคยรายงานไว้การ
จดัประเภทรายการใหมที่
สาํคญัมีดงัตอ่ไปนี J 

  บาท 
  ตามที
เคยรายงานไว้  หลงัการจดัประเภทใหม ่
งบแสดงฐานะการเงิน     
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557     
สนิทรัพย์หมนุเวียน     

- ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  59,685,889  62,217,533 
- รายได้ค้างรับ - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  15,434,926  131,404 
- เงินทดรองจ่าย - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  -  12,771,878 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
- เงินมดัจําเพื
อซื Jอเครื
องจกัร  -  1,880,761 
- สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื
น - อื
นๆ  2,517,357  636,596 

หนี Jสนิหมนุเวียน     
- เจ้าหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  53,556,445  56,303,892 

- กิจการอื
น  46,114,150  47,220,132 
- คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  53,795,783  49,942,354 

 
งบกําไรขาดทนุ 

 
 

 
 

สาํหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2557     
รายได้     
- รายได้จากการขาย  1,340,473,400  1,345,488,983 
- รายได้อื
น     
        กําไรจากอตัราแลกเปลี
ยน  -  310,955 
        อื
นๆ  21,587,262  16,260,724 
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1.3. งบกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิ NนสุดวันทีA 31 ธันวาคม 
 หน่วย : บาท     2558      2557     2556 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน                                
กําไรสทุธิ  96,321,668  98,196,588  97,655,762 
ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)      
ดอกเบี Jยรับ (1,874,268)  (794,418)  (810,075)  

คา่เสื
อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 85,475,448  75,889,434  68,081,524 

หนี Jสงสยัจะสญู (กลบัรายการ) 1,077,520  937,706  468,439  

ปรับปรุงการลดมลูคา่ของสินค้าล้าสมยัเพิ
มขึ Jน (ลดลง) (6,777,556)  5,635,435  6,953,685  

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 3,466,673  3,114,118  2,844,595 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 8,170,287  10,293,953  7,199,835 

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 807,059  (1,168,804)  (526,672) 

ขาดทนุ (กําไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  (920,773) 

ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี
ยนที
ยงัไม่เกิดขึ Jน 9,280  (9,391)  (110,946) 

ขาดทนุ (กําไร) ที
ยงัไม่เกิดขึ Jนจากการเปลี
ยนแปลงมลูคา่หลกัทรัพย์เพื
อค้า 85,288  (143,855)  (57,950) 

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายหลกัทรัพย์เพื
อค้า (1,581,264)  (1,164,463)  (1,887,120) 

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายที
ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 164,446  (210,276)  - 

โอนที
ดนิ อาคาร และอปุกรณ์เป็นคา่ใช้จ่าย -  -  13,574 

ส่วนแบง่ขาดทนุ (กําไร) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (4,098,072)  (6,376,665)  (6,040,790) 

เงินสดจ่ายในการซื Jอหลกัทรัพย์เพื
อค้า (1,209,691,937)  (1,103,514,000)  (1,087,680,012) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายหลกัทรัพย์เพื
อค้า 1,206,996,000  1,044,900,000  1,188,782,000 

ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (15,313,983)  7,397,268  (24,621,672) 

ลกูหนี Jการค้า - กิจการอื
น ลดลง (เพิ
มขึ Jน) 878,648  (34,542,980)  (8,352,554) 

ลกูหนี Jอื
น – รายได้ค้างรับ - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (180,648)  1,778,280   

ลกูหนี Jอื
น – เงินทดรองจ่าย - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั ลดลง (เพิ
มขึ Jน) 2,225,501  (4,563,253)   

ลกูหนี Jอื
น  ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (3,752,381)  1,177,213  (1,993,010) 

เงินให้กู้ ยืมระยะสั Jนแก่พนกังาน ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (92,842)  (11,838)  (73,926) 

สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ
มขึ Jน) 9,943,785  3,960,148  (30,454,613) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื
น ลดลง (เพิ
มขึ Jน) 248,082  275,420  504,386 

เจ้าหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั เพิ
มขึ Jน (ลดลง) 27,951,039  (1,960,633)  (30,229,149) 

เจ้าหนี Jการค้า - กิจการอื
น เพิ
มขึ Jน (ลดลง) (3,184,791)  6,146,335  12,682,390 

เจ้าหนี Jอื
น – คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ
มขึ Jน (ลดลง) 3,594,570  1,502,177  5,555,724 

เจ้าหนี Jอื
น – คา่ซื Jอสินทรัพย์ เพิ
มขึ Jน (ลดลง) (1,163,691)  388,920  (544,438) 

หนี Jสินหมนุเวียนอื
น  เพิ
มขึ Jน (ลดลง) (807,554)  1,921,021  (717,991) 

จ่ายชดเชยผลประโยชน์พนกังาน -  -  (1,367,618) 
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จ่ายคา่ภาษีเงินได้ (8,868,577) (8,137,023) (7,239,816) 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 190,027,730  100,916,417  187,112,789 

 

      2558      2557     2556 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      

รับดอกเบี Jย 1,482,707  794,418  810,075 

เงินสดจ่ายจากการซื Jอเงินลงทนุชั
วคราว (15,122,972)  (10,000,000)  3,000,000 

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลดลง (เพิ
มขึ Jน) -  (8,829,489)  (340,000) 

เงินสดจ่ายในการซื Jอที
ดนิ  อาคารและอปุกรณ์ (60,961,005)  (49,918,704)  (137,021,894) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายที
ดนิ อาคารและอปุกรณ์ -  210,280      - 

เงินสดจ่ายในการซื Jอสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (405,770)  (137,180)  (177,813) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื
น - เงินมดัจําเพื
อซื Jอเครื
องจกัร ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (6,568,578)  1,374,114  (4,717,329) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื
น - สิทธิการเช่ารอตดับญัชี ลดลง (เพิ
มขึ Jน) 514,835  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื
น - เงินมดัจําอื
น ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (54,199)  (1,550,405)  (680,544) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (81,114,982)  (68,056,966)  (139,127,505) 

       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      

เงินปันผลจ่าย (27,600,000)  (27,600,000)  (25,200,000) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (27,600,000)  (27,600,000)  (25,200,000) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ
มขึ Jน(ลดลง) สทุธิ 81,312,748  5,259,451  22,785,284 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 36,818,529  31,559,078  8,773,794 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ Jนปี 118,131,277  36,818,529  31,559,078 
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ 
  2558 2557 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
     อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.43 3.72 3.35 
     อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 2.93 3.07 2.60 
     อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี Jการค้า เทา่ 3.86 3.76 3.78 
     ระยะเวลาเก็บหนี Jเฉลี
ย วนั 93.19 95.81 95.33 
     อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 15.46 13.78 11.40 
     ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี
ย วนั 23.29 26.12 31.58 
     อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี J เทา่ 9.69 11.13 11.13 
     ระยะเวลาชําระหนี J วนั 37.14 32.33 32.35 
     Cash Cycle วนั 79.34 89.60 94.57 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)   
     อตัรากําไรขั Jนต้น (%) 13.33 14.33 15.21 
     อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 7.34 7.98 8.32 
     อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 197.28 102.77 191.60 
     อตัรากําไรสทุธิ (%) 6.59 7.18 7.68 
     อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) (%) 9.41 10.34 11.10 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)   
     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ROA) (%) 7.76 8.78 9.43 
     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 22.17 22.55 21.20 
     อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.18 1.22 1.23 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)   
     อตัราสว่นหนี Jสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่   0.21 0.18 0.18 
     อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั(หลกัเงินสด) เทา่ 0.75 0.43 1.04 
     อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 30.3 30.1 30.1 
ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share)     
     มลูคา่ที
ตราไว้ บาท   10.00 10.00 10.00 
     มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น บาท 170.61 158.34 146.57 
     กําไรสทุธิตอ่หุ้น บาท 16.05 16.37 16.28 
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  2558 2557 2556 

อัตราการเติบโต (Growth Rate)     
     ขาย (%) 6.65 7.36 15.08 
     ต้นทนุขาย (%) 7.88 8.48 14.60 
     คา่ใช้จ่ายดําเนินงาน (%) 4.80 3.52 (0.42) 
     กําไรสทุธิ (%)         -1.91 0.55   9.69 
     สนิทรัพย์รวม (%) 10.94 8.10   6.13 
     หนี Jสนิรวม (%) 28.89 8.52  (7.50) 

 
2. คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการขาย ดงันี J 
2558 2557 2556 

ผลิตภณัฑ์ / บริการ 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ฟิล์มพลาสติก 938.85 65 836.81 62 783.48 62 
บริการงานพิมพ์ (รวมงานพิมพ์ฉลากกาว) 422.31 29 439.20 33 406.70 33 
หลอดลามิเนต 73.74 5 69.48 5 63.06 5 

รวมมลูคา่จําหนา่ย 1,434.90 100 1,345.49 100 1,253.24 100 
อตัราเพิ
ม (ลด) ของมลูคา่จําหนา่ย 6.65  7.36  15.08  

ยอดขาย 

ในปี 2558 ยอดขายเพิ
มขึ Jนจากสว่นงานผลิตภณัฑ์ฟิล์มพลาสติก เป็นจํานวนเงิน 102.04 ล้านบาท หรือเพิ
มขึ Jนคิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 12.2, ส่วนงานบริการงานพิมพ์ มียอดขายลดลง 16.89 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.8 และส่วนงาน
ผลิตภณัฑ์หลอดลามิเนต ซึ
งมียอดขายเพิ
มขึ Jน 4.26 ล้านบาท หรือเพิ
มขึ Jนคิดเป็นอตัราร้อยละ 6.1 ตามลําดบั สําหรับสว่นงาน
ผลติภณัฑ์ฟิล์มที
มีอตัราการเติบโตที
สงูนั Jนเป็นผลมาจากสว่นแบ่งตลาดของกลุม่สินค้าฟิล์มเพิ
มขึ Jน ประกอบกบัความเติบโตของ
ตลาดที
เพิ
มขึ Jน 

ต้นทุนขาย 

อตัราต้นทนุตอ่ยอดขาย ปี 2558 เพิ
มขึ Jน ร้อยละ 1.0 จากปีก่อน ร้อยละ 85.7 เป็นเทา่กบั ร้อยละ 86.7 หากพิจารณาเป็นแตล่ะ
สว่นงาน พบว่า ส่วนงานฟิล์มพลาสติกอตัราต้นทนุต่อยอดขายลดลงประมาณร้อยละ 2.4 จากร้อยละ 96.7 เป็นเท่ากบัร้อยละ 
94.4 สว่นใหญ่เกิดจากมีการกลบัรายการสนิค้าล้าสมยัที
เคยตั Jงสาํรองไว้ในอดีต สง่ผลให้อตัราต้นทนุตอ่ยอดขายลดลงร้อยละ 1.2 
ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายการผลติในสว่นของคา่เสื
อมราคาเครื
องจกัรและคา่ซอ่มแซมเครื
องจกัรลดลงสง่ผลให้อตัราต้นทนุตอ่ยอดขาย
ลดลงร้อยละ 1.0 และอตัราค่าแรงงานทางตรงในสว่นของโบนสัพนกังานลดลงประมาณร้อยละ 0.2 ตามลําดบั สําหรับสว่นงาน
บริการงานพิมพ์มีอตัราต้นทนุขายเพิ
มขึ Jนประมาณร้อยละ 5.7 จากร้อยละ 64.8 เป็นเท่ากบัร้อยละ 70.5 สว่นใหญ่เกิดจากมีอตัรา
คา่ใช้จ่ายการผลติทั Jงที
เพิ
มขึ Jนและลดลงคือในสว่นของคา่เสื
อมราคาเครื
องจกัรเพิ
มขึ Jนร้อยละ 3.0 (มีการลงทนุในเครื
องจกัรเพิ
มขึ Jน
ตั Jงแต่ช่วงไตรมาส 3 ของปี 2557 และในระหว่างปี 2558) แต่ในสว่นของการเบิกใช้วสัดสุิ Jนเปลืองลดลงร้อยละ 1.0 มีการกลบั
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รายการสินค้าล้าสมยัที
เคยตั Jงสํารองไว้ในอดีต สง่ผลให้อตัราต้นทุนต่อยอดขายลดลงร้อยละ 0.3 ประกอบกบัอตัราค่าแรงงาน
ทางตรงเพิ
มขึ Jนร้อยละ 1.7 และ ต้นทนุวตัถดุิบเพิ
มขึ Jนร้อยละ 1.7 ทั Jงนี Jเป็นผลมาจากยอดขายที
ลดลงถึงร้อยละ 3.8 ตามลําดบั 
และสาํหรับสว่นงานหลอดลามิเนตมีอตัราต้นทนุขายลดลงร้อยละ 3.3 จากร้อยละ 84.5 เป็นเทา่กบัร้อยละ 81.1 ซึ
งสาเหตหุลกัมา
จากอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตลดลงร้อยละ 2.3 (ค่าไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.6 ค่าเสื
อมราคาลดลงร้อยละ 0.5 วสัดสุิ Jนเปลืองลดลง   
ร้อยละ 0.1) ประกอบกับอตัราต้นทุนวตัถุดิบต่อยอดขายลดลงร้อยละ 0.9 ทั Jงนี Jเป็นผลมาจากรายได้รับจ้างผลิตที
ไม่มีต้นทุน
วตัถดุิบเพิ
มขึ Jนถึงร้อยละ 8.8 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร  

 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2558 เพิ
มขึ Jน 5.2 ล้านบาท หรือเพิ
มขึ Jนร้อยละ 4.8 จากปี 2557 ซึ
งเป็นค่าใช้จ่ายขายและ
บริหารของทั Jง 3 สว่นงาน (ฟิล์มพลาสติก,บริการงานพิมพ์และหลอด) สว่นใหญ่เป็นการเพิ
มขึ Jนของเงินเดือน 2.53 ล้านบาท และ
คา่สง่เสริมการขายประมาณ 1.94 ล้านบาท ตามลาํดบั 

   จากข้อมลูที
กลา่วมาข้างต้นทั Jงด้านรายได้จากการขาย ต้นทนุขาย และค่าใช้จ่ายขายบริหาร ทําให้กําไรก่อนต้นทนุทางการ
เงินและภาษีเงินได้ของปี 2558 และ ปี 2557 เทา่กบั 105.30 ล้านบาท และ 107.32 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือลดลงจากปีก่อนเป็น
จํานวน 2.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ1.88 ซึ
งนอกจากปัจจยัดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทยงัมีสว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วมทนุที
ประเทศเวียดนามคิดเป็นจํานวนเงิน  4.10 ล้านบาท ในขณะที
ภาษีเงินได้ ในปี 2558 และปี 2557 เท่ากบั 8.98 
ล้านบาท และ 9.13 ล้านบาท ตามลําดบั หรือลดลงจากปีก่อนเป็นจํานวน 0.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.64 เนื
องมาจาก
อตัราการใช้สทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุในปี 2558 เพิ
มขึ Jน จากที
กลา่วมาข้างต้นทําให้บริษัท มีกําไรสทุธิในปี 2558 
และปี 2557 เทา่กบั 96.32 ล้านบาท และ 98.20 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

บริษัทมีสนิทรัพย์รวมในปี 2558 และปี 2557 เทา่กบั 1,241.48 ล้านบาท และ 1,119.02 ล้านบาท ตามลาํดบั เพิ
มขึ Jน 
122.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.94 จากปีก่อน สว่นใหญ่เกิดจากการเพิ
มขึ Jนของสนิทรัพย์ในกลุม่เงินสดและรายการเทียบเทา่
เงินสดและเงินลงทนุชั
วคราว (สทุธิ) โดยเพิ
มขึ Jนจาก 132.54 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 233.17 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ
มขึ Jน 
100.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.92 ซึ
งบริษัทมีเงินสดคงเหลอืจึงนําไปลงทนุชั
วคราวในหลกัทรัพย์เพื
อค้าและเงินฝาก
ประจํา 

คุณภาพสินทรัพย์ 
    ลกูหนี Jการค้าทั Jงในสว่นของกิจการที
เกี
ยวข้องกนัและบริษัทอื
น สามารถดรูายละเอียดแยกตามอายหุนี Jและจํานวนค่าเผื
อหนี J

สงสยัจะสญู ณ วนัสิ Jนปี ได้จากงบการเงินตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 5) และข้อ 6) ตามลาํดบั บริษัทมีนโยบายในการตั Jง
คา่เผื
อหนี Jสงสยัจะสญูโดยพิจารณาจากฐานะปัจจบุนัของลกูหนี Jและประมาณขึ Jนจากจํานวนที
คาดว่าอาจเก็บหนี Jไม่ได้ นอกจากนี J
การกระจกุตวัของความเสี
ยงด้านการให้สนิเชื
อที
เป็นผลจากลกูหนี Jการค้า เกิดขึ Jนแบบจํากดัเนื
องจากบริษัทมลีกูค้าจํานวนมากราย
ที
มีการกระจายครอบคลมุทั Jงผู้ผลิตและผู้ จําหน่าย และลกูค้าเหลา่นั Jนอยู่ในตลาดที
กระจายอย่างหลากหลาย ด้วยเหตผุลเหลา่นี J 
ทําให้ฝ่ายบริหารเชื
อวา่ไมม่ีการเพิ
มเติมความเสี
ยงจากการกระจกุตวัของลกูค้า นอกจากนั Jนตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 
9) ได้แสดงรายละเอียดของสนิทรัพย์ถาวรในกลุม่ตา่งๆ ที
มีราคาตามบญัชีเทา่กบัศนูย์แล้วแตย่งัคงใช้งานอยู ่
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สภาพคล่อง 

1. กระแสเงินสดจากตวัเลขงบกระแสเงินสดที
ได้เปรียบเทียบในช่วง 3 ปีย้อนหลงั พบวา่บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม
การดําเนินงานเป็นบวกอยา่งสมํ
าเสมอ บริษัทสามารถหมนุเวียนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยไมม่ีการใช้แหลง่เงินทนุจาก
ภายนอกเลย ถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนที
ใช้เงินเป็นจํานวนมากอยู่บ้าง เช่น ในปี 2558 ได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ที
ใช้ในการ
ดําเนินงานของกิจการ เช่น อาคาร เครื
องจกัร และอปุกรณ์สงูถึง 83.79 ล้านบาท และ 49.92 ล้านบาท ในปี 2557  

2. อตัราสว่นสภาพคลอ่งที
สาํคญั อตัราสว่นสภาพคลอ่งอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกบักระแสเงินสดบริษัทไม่มี
ปัญหาในเรื
องของสภาพคลอ่ง 

3. รายจ่ายลงทนุ โดยภาพรวมที
ผ่านมา ในช่วงปี 2558 ถึง 2557 บริษัทมีการลงทนุที
ต้องใช้เงินสว่นใหญ่เป็นการลงทนุ
เพิ
มเติมในสว่นของเครื
องจกัรและเครื
องมือเครื
องใช้ที
เกี
ยวกบักลุม่บริการงานพิมพ์ ซึ
งได้ดําเนินการติดตั Jงเสร็จแล้วและโอนย้าย
จากเครื
องจกัรระหว่างติดตั Jงไปเป็นเครื
องจกัรและอปุกรณ์บางสว่นแล้ว ทั Jงนี Jเนื
องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตใน
กลุม่ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว และมีแนวโน้มที
จะลงทนุเพิ
มในปีตอ่ๆ ไป เพื
อให้ก้าวทนัเทคโนโลยีใหม่ๆ  เสมอ 

แหล่งทีAมาของเงนิทุน 

 เกี
ยวกบัโครงสร้างเงินลงทนุ โปรดดรูายละเอียดในงบแสดงการเปลี
ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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การวิเคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

1. ภาพรวม 
 

 ในปี 2558 ที
ผ่านมาถือว่าเป็นปีที
ปัจจัยทางด้านราคาเม็ดวตัถุดิบไม่ค่อยมีความผนัผวนเท่าไร และสถานการณ์ของการ
Supply วัตถุดิบก็ไม่มีปัญหา ถือว่าบริษัทสามารถทํากําไรจากการซื Jอและเก็งราคาวัตถุดิบ เพื
อนํามาผลิตฟิล์มพลาสติกได้ดี 
ประกอบกบัราคาวตัถดุิบได้อยูใ่นระดบักลางๆไมส่งูเหมือนปี 2556- ต้นปี 2557  จึงทําให้บริษัทสามารถผลติและขายสนิค้าได้มาก
ขึ Jนอนัเนื
องมาจากต้นทนุการผลิตสินค้าอยู่ในระดบัที
ไม่สงูนกั สําหรับการหาแหลง่ Supply บริษัทไม่ได้พึ
งพา Supplier รายใหญ่ 
เนื
องจาก Supplier รายใหญ่ๆ ที
มีอยู ่3-4 รายนั Jนยงัสามารถ Supply วตัถดุิบให้ได้ในปริมาณที
เราต้องการและในราคาที
แขง่ขนัได้  
ในทางกลบักนั ในช่วงไตรมาสที
 4 กลุม่ผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกด้วยกนัเองก็มีการเพิ
มกําลงัการผลิตและมีผู้ผลิตรายใหม่ๆเข้ามาอีก  
1-2 ราย ทําให้มีการแขง่ขนัด้านราคาสนิค้ากนัมากขึ Jน เพื
อให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้ในสถานการณ์ที
มีการแข่งขนัสงู  ดงันั Jน
การได้ราคาวตัถดุิบที
อยูใ่นระดบัตํ
า ถือวา่เป็นสิ
งที
บริษัทต้องหาวิธีการในการ Monitor ราคาอย่างใกล้ชิด และในขณะเดียวกนัก็มี
การแลกเปลี
ยนข้อมูลหรือการติดตามนวตักรรม เม็ดพลาสติกที
มีคุณสมบัติใหม่ๆจาก Supplier ซึ
งเป็นสิ
งที
ทางบริษัทจะต้อง
ดําเนินการ และนํามาต่อยอดทําการผลิตออกมาเป็นสินค้าตวัใหม่ๆ  เพื
อเพิ
มยอดขาย  ในสภาวการณ์แข่งขนัของอตุสาหกรรม
ฟิล์มยงัคงมีการแข่งขนัที
สงู ทั Jงเรื
องราคา คณุภาพผลิตภณัฑ์ และการบริการ  ที
ผ่านมาทางบริษัทได้ผลิตสินค้าที
มีคุณสมบตัิ
ใหม่ๆ ออกมาได้หลายตวั เพื
อตอบสนองความต้องการของตลาดเช่น ฟิล์มประเภทเปิดง่าย (Easypeel film)และงานฟิล์มที
มี
ความสามารถในการทนต่อการต้มฆ่าเชื Jอได้(ฟิล์ม Retort )ได้ จนสามารถเพิ
มยอดขายได้ตามเป้าหมายที
ตั Jงไว้ และจากการที

บริษัทมีความสามารถในการนํานวตักรรม มาใช้ในการผลิตสินค้าได้เป็นอย่างดี ประกอบกบับริษัทมีความยืดหยุ่นในการพฒันา
และขายสินค้าตามความต้องการตลาด แทนการผลิตสินค้าและขายด้วยการเน้นตามความสามารถของเครื
องจกัรที
มีอยู่เท่านั Jน  
จึงทําให้ในปีทีผา่นมา ทางบริษัทได้มียอดขายและมียอดการผลติเต็มกําลงัการผลิตมากกว่าในหลายๆปี และได้รับความไว้วางใจ
จากลกูค้าทั Jงรายเดิมที
ซื Jอกนัมายาวนานและรายใหม่ๆ ที
เพิ
งเข้ามาเป็นลกูค้า 
 

    ในปี 2558 สภาวการณ์แข่งขนัของกลุม่งานพิมพ์ฉลากกาวมีความรุนแรงเพิ
มขึ Jนอยา่งตอ่เนื
อง คูแ่ขง่ขนัซึ
งเป็นบริษัทต่างชาติที

เข้ามาลงทนุในประเทศ มีการขยายตวัในฐานลกูค้าของบริษัท  ซึ
งทางบริษัทมีการสญูเสยีกลุม่สนิค้าบางสว่นไป  โดยที
ผ่านมาทาง
บริษัทได้มุง่เน้นการพฒันาด้านคณุภาพและเทคโนโลยี เพื
อเพิ
มศกัยภาพและประสทิธิภาพในการผลิต ซึ
งบริษัทได้รับบตัรสง่เสริม
การลงทนุเพิ
มขึ Jน สาํหรับงานพิมพ์ฉลากกาว  จากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ทําให้บริษัทขยายกําลงัการผลิตของ
เครื
องจกัรเพิ
มขึ Jน  เพื
อตอบสนองความต้องการของลกูค้าที
เพิ
มขึ Jนอย่างต่อเนื
อง สําหรับวตัถดุิบหลกัของธุรกิจคือฉลากกาวและ
หมกึพิมพ์  บริษัทสามารถหาแหลง่วตัถดุิบที
สั
งซื Jอจากผู้ จําหน่ายภายในประเทศเกือบทั Jงหมด ซึ
งนบัว่าเป็นผลดีในแง่การควบคมุ
ต้นทนุผลิต และลดความเสี
ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี
ยน รวมทั Jงบริษัทก็มิได้พึ
งพาการซื Jอวตัถดุิบจากผู้ จําหน่ายแต่
เพียงรายเดียว และมิได้มีสญัญาหรือข้อผกูมดัการซื Jอวตัถดุิบกบัผู้ จําหนา่ยในอนาคต  
     ในปี 2558 สภาวการณ์แข่งขนัของกลุม่ผลิตหลอดลามิเนต เพื
อใช้บรรจุยาสีฟัน เนื
องจากเป็นการผลิตที
ใช้เทคโนโลยีและ
ความชํานาญเฉพาะ ซึ
งการลงทนุในเครื
องจกัรคอ่นข้างสงู และไมส่ามารถดดัแปลงไปใช้ในอตุสาหกรรมชนิดอื
นได้ จึงทําให้สินค้า
ชนิดนี Jมีคู่แข่งขันไม่มากราย บริษัทมีคู่แข่งขันหลกัภายในประเทศมีเพียงรายเดียว แต่จะมีคู่แข่งจากต่างประเทศ ในภูมิภาค
อาเซียนเข้ามา  โดยลกัษณะการดําเนินธุรกิจและการติดตอ่ซื Jอขายยงัคงเป็นไปแบบเดิม ไมม่ีการเปลี
ยนแปลงมากนกั  แต่ปัจจุบนั
ทางบริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ที
จะหาวัสดุที
นํามาใช้ทดแทนวัตถุดิบที
ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ โดยได้พัฒนาทาง
เทคโนโลยี ทําให้บริษัทสามารถผลติหลอดที
ใช้  Aluminum Foil ที
บางลง ซึ
งสามารถลดต้นทนุผลติได้ อีกทั Jงยงัเป็นผลดีตอ่ลกูค้าที

สามารถลดต้นทนุการผลติได้เช่นกนั 
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2. ความสามารถในการทาํกาํไร             
     ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปีที
ผา่นมา 

    หน่วย : บาท 
 2558 2557 2556 
รายได้จากการขาย 
รายได้อื
น 
- กําไรจากอตัราแลกเปลี
ยน 
- อื
นๆ 
รายได้รวม 

คา่ใช้จา่ยรวม 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 

1,434,898,755 
 

1,374,922 
22,108,800 

1,458,382,477 

1,357,181,534 
4,098,072       

1,345,488,983 
  

310,955 
16,260,724     

1,362,060,662 

1,261,115,590 
6,376,665        

1,253,237,346 
     
 

12,332,857 
1,265,570,203 

1,167,282,067 

       6,040,790 
กาํไรก่อนดอกเบี Nยจ่ายและภาษีเงนิได้ 105,299,015   107,321,737         104,328,926 
ดอกเบี Jยจ่าย 
ภาษีเงินได้ 

- 
8,977,347       

- 
9,125,149        

- 
      6,673,164 

กาํไรสุทธิ 96,321,668    98,196,588         97,655,762 
 

 ผลการดําเนินงาน ในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมเพิ
มขึ Jนจากปีที
ผา่นมา  โดยมียอดขายเพิ
มขึ Jนจากสว่นงานผลติภณัฑ์ฟิล์ม 
เป็นจํานวนเงิน 102.04 ล้านบาท หรือเพิ
มขึ Jนในอตัราร้อยละ 12.2 รองลงมาเป็นสว่นงานผลิตภณัฑ์หลอดลามิเนตที
มียอดขาย
เพิ
มขึ Jน 4.26 ล้านบาท หรือเพิ
มขึ Jนในอตัราร้อยละ 6.1 สาํหรับสว่นงานบริการงานพิมพ์ฉลากกาวมียอดขายลดลง 16.89 ล้านบาท 
หรือลดลงในอตัราร้อยละ 3.8 ตามลาํดบั 

 

          อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไรเปรียบเทียบ 3 ปีที
ผา่นมา 
 

  2558 2557 2556 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)   
     อตัรากําไรขั Jนต้น (%) 13.33 14.33 15.21 
     อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 7.34 7.98 8.32 
     อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 197.28 102.77 191.60 
     อตัรากําไรสทุธิ (%) 6.59 7.18 7.68 
     อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) (%) 9.41 10.34 11.10 
       

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไรในปี 2558  โดยภาพรวมบริษัทมอีตัราสว่นตวัเลขไมแ่ตกตา่งจากปีที
ผา่นมา 
ยงัคงอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกนั  ซึ
งแสดงถงึบริษัทมกีารบริหารจดัการในการหากําไรได้ในระดบัที
เหมาะสมสมํ
าเสมอ และสามารถ
ดําเนินการได้อยา่งตอ่เนื
อง 
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3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  
   3.1. ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปีที
ผา่นมา 
               หนว่ย : บาท 

 2558 2557 2556 
สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม 708,531,706 595,757,501 502,607,386 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนรวม 532,945,683 523,261,000 532,543,306 

สินทรัพย์รวมทั Nงสิ Nน 1,241,477,389 1,119,018,501 1,035,150,692 
หนี Jสนิหมนุเวียนรวม 206,850,865 160,188,874 150,031,771 
หนี Jสนิไมห่มนุเวียนรวม 10,950,243 8,789,468 5,675,350 

หนี Nสนิรวมทั Nงสิ Nน 217,801,108 168,978,342 155,707,121 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,023,676,281 950,040,159 879,443,571 

หนี Nสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้นรวมทั Nงสิ Nน 1,241,477,389 1,119,018,501 1,035,150.692 
 

         ฐานะทางการเงินในปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ
มขึ Jนจากปีที
ผ่านมา โดยสว่นใหญ่อนัเนื
องมาจากการเพิ
มขึ Jนในสว่น
ของเงินลงทนุชั
วคราวสทุธิ เพื
อนําเงินสดคงเหลือไปลงทนุในเงินฝากประจําและเงินลงทุนชั
วคราวในหลกัทรัพย์เพื
อค้า เพื
อรับ
ผลตอบแทนในรูปดอกเบี Jย สาํหรับหนี Jสนิรวมเพิ
มขึ Jนจากปีที
ผ่านมา โดยสว่นใหญ่เกิดจากหนี Jสินหมนุเวียนประเภทเจ้าหนี Jการค้า
เพิ
มขึ Jน ซึ
งสว่นใหญ่เป็นหนี Jที
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ  และสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ
มขึ Jน เกิดจากผลประกอบการสทุธิเพิ
มขึ Jน 
 ภาระผกูพนัและหนี Jสินที
อาจจะเกิดขึ Jนตามที
มีการเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 23 สว่นใหญ่เป็นเลตเตอร์
ออฟเครดิตที
เปิดไว้แตย่งัไมไ่ด้ใช้ และการให้ธนาคารคํ Jาประกนั  เพื
อใช้ในการสั
งซื Jอวตัถดุิบจากต่างประเทศและนําเข้าเครื
องจกัร
ใหมจ่ากตา่งประเทศ 
 

3.2. อตัราสว่นแสดงความสามารถในการบริหารสนิทรัพย์เปรียบเทียบ 3 ปีที
ผา่นมา 
 

  2558 2557 2556 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)   
     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ROA) (%) 7.76 8.78 9.43 
     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 22.17 22.55 21.20 
     อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.18 1.22 1.23 
 

 อตัราสว่นแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ในปี 2558 โดยภาพรวมบริษัทมีตวัเลขอตัราสว่นไม่แตกต่างจากปีที

ผ่านมา ยงัคงอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ
งแสดงถึงบริษัทมีการบริหารจัดการในการใช้สินทรัพย์ เพื
อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ในระดบัที
เหมาะสม สมํ
าเสมอและดําเนินการได้อยา่งตอ่เนื
อง 
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4. ความเพียงพอของเงนิทุน 
  - อตัราสว่นแสดงสภาพคลอ่ง, ความสามารถในการชําระหนี J และนโยบายทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปีที
ผา่นมา 
 

  2558 2557 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
     อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.43   3.72 3.35 
     อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 2.93 3.07 2.60 
     อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี Jการค้า เทา่ 3.86 3.76 3.78 
     ระยะเวลาเก็บหนี Jเฉลี
ย วนั 93.19 95.81 95.33 
     อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 15.46 13.78 11.40 
     ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี
ย วนั 23.29 26.12 31.58 
     อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี J เทา่ 9.69 11.13 11.13 
     ระยะเวลาชําระหนี J วนั 37.14 32.33 32.35 
     Cash Cycle วนั 79.34 89.60 94.57 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)   
     อตัราสว่นหนี Jสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.21 0.18 0.18 
     อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี Jย เทา่ N/A N/A N/A 
     อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั(หลกัเงินสด) เทา่ 0.75 0.43 1.04 
     อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)    30.3*     30.1  30.1 
                        * ยงัไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

อตัราสว่นแสดงสภาพคลอ่ง, ความสามารถในการชําระหนี J และนโยบายทางการเงินในปี  2558  โดยภาพรวมบริษัทมี
อตัราส่วนสภาพคลอ่งอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกบักระแสเงินสด โดยบริษัทไม่มีปัญหาในเรื
องของสภาพคล่องและ
ตวัเลขอตัราสว่นแสดงสภาพคลอ่งในปีนี J ไมไ่ด้แตกตา่งไปจากปีที
ผา่นมา ยงัคงอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนักบัปีที
ผา่นมา 

กระแสเงินสดจากตวัเลขงบกระแสเงินสดที
ได้เปรียบเทียบในช่วง 3 ปีย้อนหลงั พบวา่บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการ
ดําเนินงานเป็นบวกอย่างสมํ
าเสมอ บริษัทสามารถหมุนเวียนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยไม่มีการใช้แหล่งเงินทนุจาก
ภายนอก ถึงแม้วา่จะมีการลงทนุที
ใช้เงินเป็นจํานวนมาก โดยภาพรวมบริษัทที
ผ่านมา สว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพิ
มเติมในสว่นของ
เครื
องจกัรและเครื
องมือเครื
องใช้ที
เกี
ยวกบักลุม่บริการงานพิมพ์ เนื
องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในกลุม่ผลิตภณัฑ์
ดงักลา่ว และมีแนวโน้มที
จะลงทนุเพิ
มในปีต่อๆ ไป เพื
อให้ก้าวทนัเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื
อตอบสนองความต้องการของลกูค้า  ซึ
งที

ผา่นมาบริษัทก็ใช้เงินทนุจากผลประกอบกิจการเอง  โดยไมม่ีการใช้แหลง่เงินทนุจากภายนอก 
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5. ปัจจัยทีAมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 1).ราคาวตัถดุิบเม็ดพลาสติก ซึ
งเป็นวตัถดุิบหลกัของธุรกิจ ถึงแม้ในปี 2558 ที
ผา่นมาถือวา่เป็นปีที
ปัจจยัทางด้านราคาเมด็
วตัถดุิบไมค่อ่ยมีความผนัผวนเทา่ไร และสถานการณ์ของการ Supply วตัถดุิบก็ไม่มีปัญหา ถือว่าบริษัทสามารถทํากําไรจากการ
ซื Jอและเก็งราคาวตัถดุิบ เพื
อนํามาผลติฟิล์มพลาสติกได้ดี ประกอบกบัราคาวตัถดุิบได้อยูใ่นระดบักลางๆไมส่งูเหมือนปี 2556 - ต้น
ปี 2557  จึงทําให้บริษัทสามารถผลิตและขายสินค้าได้มากขึ Jนอนัเนื
องมาจากต้นทนุการผลิตสินค้าอยู่ในระดบัที
ไม่สงูนกั  แต่
อยา่งไรก็ตาม แนวโน้มในปี 2559 กลุม่ผู้ผลติฟิล์มพลาสติกด้วยกนัเองต่างก็มีการเพิ
มกําลงัการผลิตและมีผู้ผลิตรายใหม่ๆเข้ามา
อีก 1-2 ราย ทําให้มีการแข่งขนัด้านราคาสินค้ากันมากขึ Jน เพื
อให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้ในสถานการณ์ที
มีการแข่งขนัสงู  
ดงันั Jนการได้ราคาวตัถุดิบที
อยู่ในระดบัตํ
า ถือว่าเป็นสิ
งที
บริษัทยงัคงต้องหาวิธีการในการ Monitor ราคาวตัถุดิบอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา เพื
อควบคมุต้นทนุการผลติ    
 

 2).สภาวการณ์แข่งขนัของอตุสาหกรรมฟิล์มที
ยงัคงมีการแข่งขนัสงูขึ Jน ทั Jงเรื
องราคา คณุภาพผลิตภณัฑ์และการ
บริการ แนวโน้มในปี 2559 บริษัทมีมาตรการรองรับความเสี
ยงตา่งๆคือ บริษัทหาวิธีการในการ Monitor ราคาวตัถดุบิเมด็พลาสตกิ 
อย่างใกล้ชิด และในขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี
ยนข้อมูลหรือการติดตามนวัตกรรม เม็ดพลาสติกที
มีคุณสมบัติใหม่ๆจาก
Supplier ซึ
งเป็นสิ
งที
ทางบริษัทจะต้องดําเนินการ และนํามาต่อยอดทําการผลิตออกมาเป็นสินค้าตวัใหม่ๆ  เพื
อเพิ
มยอดขาย  
รวมทั Jงบริษัทมีความยืดหยุ่นในการพฒันาและขายสินค้าตามความต้องการตลาด แทนการผลิตสินค้าและขายด้วยการเน้นตาม
ความสามารถของเครื
องจกัรที
มีอยู ่ ทําให้บริษัทมีแนวโน้มได้ยอดขายและมียอดการผลติเต็มกําลงัการผลติมากกวา่ในหลายๆปี ที

ผา่นมา ซึ
งจะได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทั Jงรายเดิมที
ซื Jอกนัมายาวนานและรายใหม่ๆ ที
เพิ
งเข้ามาเป็นลกูค้า 
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รายงานผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

 
เสนอ ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน) 

ข้าพเ จ้า ไ ด้ตรวจสอบงบการ เ งิน ที
 แสดงเ งินลงทุนตามวิ ธีส่วนไ ด้ เสียของบ ริษัท ไทย  โอ. พี . พี . จํากัด  (มหาชน)  
ซึ
งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วนัที
 31 ธันวาคม 2558 งบแสดงการเปลี
ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น งบกําไรขาดทนุ    
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ Jนสดุวนัเดียวกัน รวมถึง หมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที
สําคญั 
และหมายเหตเุรื
องอื
นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี Jโดยถูกต้องตามที
ควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี
ยวกับการควบคุมภายในที
ผู้ บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื
อให้สามารถจัดทํางบการเงิน 
ที
ปราศจากการแสดงข้อมลูที
ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ
งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื
อให้ได้ความเชื
อมั
นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที
ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื
อให้ได้มาซึ
งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี
ยวกับจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที
เลือกใช้ขึ Jนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ สอบบัญชี ซึ
งรวมถึงการประเมินความเสี
ยงจาก 
การแสดงข้อมูลที
ขัดต่อข้อเ ท็จจริงอันเ ป็นสาระสําคัญของงบการเ งินไม่ว่าจะเ กิดจากการทุจ ริตหรือข้อผิดพลาด 
ในการประเมินความเสี
ยงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในที
เกี
ยวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงิน 
โดยถูกต้องตามที
ควรของกิจการ เพื
อออกแบบวิธีการตรวจสอบที
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื
อวัตถุประสงค์ 
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม 
ของนโยบายการบัญชีที
ผู้ บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที
จัดทําขึ Jนโดยผู้ บริหาร รวมทั Jง 
การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  

 

ข้าพเจ้าเชื
อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื
อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสียข้างต้นนี Jแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2558 และ 
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ Jนสดุวนัเดียวกัน ของบริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากดั (มหาชน)  และงบการเงินเฉพาะ 
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ Jนสดุวนัเดียวกนั ของบริษัท ไทย โอ.
พี.พี.จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที
ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงนิทีAแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ NนสุดวันทีA  31 ธันวาคม 2557 ทีA
แสดงเปรียบเทียบ 

งบการเงินที
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน) สําหรับปี
สิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2557 ที
แสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีทา่นอื
นในสาํนกังานเดียวกบัข้าพเจ้า ตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื
อนไข ตามรายงานลงวนัที
 27 กุมภาพนัธ์ 2558 จากผลการตรวจสอบของผู้สอบ
บญัชีทา่นอื
นดงักลา่ว ข้าพเจ้าไมไ่ด้ใช้วิธีการตรวจสอบอื
นใดภายหลงัจากวนัที
ในรายงานนั Jน 

 
 
 

 
 

(นางเกษรี     ณรงค์เดช) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

ทะเบียนเลขที
  76 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังาน  เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที
  26  กมุภาพนัธ์  2559 
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งบการเงิน 

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3               118,131,277                36,818,529              118,131,277                36,818,529

เงินลงทุนชั�วคราว - สุทธิ 4               115,035,179                95,720,294              115,035,179                95,720,294

ลูกหนี0การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 และ 21                 77,531,516                62,217,533                77,531,516                62,217,533

ลูกหนี0การคา้ - กจิการอื�น - สุทธิ 6               293,922,201              295,867,232              293,922,201              295,867,232

ลูกหนี0 อื�น

รายได้คา้งรับ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 21                      312,052                      131,404                      312,052                      131,404

เงินทดรองจ่าย - กจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั 21                 10,546,377                12,771,878                10,546,377                12,771,878

อื�นๆ                   9,483,234                   5,730,853                   9,483,234                   5,730,853

เงินให้กูย้มืระยะสั0นแกพ่นักงาน                      570,414                      477,572                      570,414                      477,572

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7                 80,462,257                83,628,486                80,462,257                83,628,486

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น                   2,537,199                   2,393,720                   2,537,199                   2,393,720

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 708,531,706             595,757,501            708,531,706            595,757,501            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 และ 21                 65,939,185 57,971,377              27,421,905              27,421,905              

ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 และ 12 434,453,848             435,556,776            434,453,848            435,556,776            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 4,601,306                 4,940,445                 4,601,306                 4,940,445                 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชี 18 6,077,317                 7,145,556                 6,077,317                 7,145,556                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 11 และ 20.5 14,614,654               15,129,489              14,614,654              15,129,489              

เงินมดัจาํเพื�อซื0อเครื�องจกัร 6,568,578                 1,880,761                 6,568,578                 1,880,761                 

อื�นๆ 690,795                    636,596                    690,795                    636,596                    

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 532,945,683             523,261,000            494,428,403            492,711,528            

รวมสินทรัพย ์ 1,241,477,389          1,119,018,501         1,202,960,109         1,088,469,029         

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0

ตามวีธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั  ไทย โอ.พี.พี.  จาํกดั  (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน
บ า ท

ณ  วนัที�  31  ธันวาคม  2558
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ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

หนี0 สินหมุนเวียน
เจา้หนี0การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 21 81,507,484              56,303,892              81,507,484              56,303,892              

เจา้หนี0การคา้ - กจิการอื�น 46,803,205              47,220,132              46,803,205              47,220,132              
เจา้หนี0 อื�น

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 21 53,536,924              49,942,354              53,536,924              49,942,354              

เจา้หนี0ค่าซื0อสินทรัพย์ 20,950,291              1,163,692                 20,950,291              1,163,692                 
ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 1,937,870                 2,636,159                 1,937,870                 2,636,159                 

หนี0 สินหมุนเวียนอื�น 2,115,091                 2,922,645                 2,115,091                 2,922,645                 

รวมหนี0 สินหมุนเวียน 206,850,865            160,188,874            206,850,865            160,188,874            

หนี0 สินไม่หมุนเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 13 10,950,243              8,789,468                 10,950,243              8,789,468                 

รวมหนี0 สินไม่หมุนเวียน 10,950,243              8,789,468                 10,950,243              8,789,468                 

รวมหนี0 สิน 217,801,108            168,978,342            217,801,108            168,978,342            

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 60,000,000              60,000,000              60,000,000              60,000,000              
ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 60,000,000              60,000,000              60,000,000              60,000,000              

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 52,000,000              52,000,000              52,000,000              52,000,000              
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 14 6,000,000                 6,000,000                 6,000,000                 6,000,000                 

ยงัไม่ได้จดัสรร 921,156,393            851,390,007            867,159,001            801,490,687            
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น (15,480,112)             (19,349,848)             -                            -                            

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น           1,023,676,281 950,040,159            985,159,001            919,490,687            

รวมหนี0 สินและส่วนของผูถื้อหุ้น           1,241,477,389 1,119,018,501         1,202,960,109         1,088,469,029         

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0

ตามวีธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษทั

หนี0 สินและส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษทั  ไทย โอ.พี.พี.  จาํกดั  (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

บ า ท
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ณ  วนัที�  31  ธันวาคม  2558
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.

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายได้จากการขาย 1,434,898,755         1,345,488,983         1,434,898,755           1,345,488,983           

รายได้อื�น

    - กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 1,374,922                 310,955                    1,374,922                  310,955                      

    - อื�นๆ 22,108,800              16,260,724              22,108,800                16,260,724                

 
รวมรายได้ 16 1,458,382,477         1,362,060,662         1,458,382,477           1,362,060,662           

 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,243,596,813         1,152,736,336         1,243,596,813           1,152,736,336           

ค่าใช้จ่ายในการขาย 39,432,034              31,059,875              39,432,034                31,059,875                
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 74,152,687              77,319,379              74,152,687                77,319,379                

รวมค่าใช้จ่าย 17 1,357,181,534         1,261,115,590         1,357,181,534           1,261,115,590           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,098,072                 6,376,665                 -                             -                              

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 105,299,015            107,321,737            101,200,943              100,945,072              

ภาษีเงินได้ 18 8,977,347                 9,125,149                 8,977,347                  9,125,149                   

กาํไรสาํหรับปี 96,321,668              98,196,588              92,223,596                91,819,923                

กาํไรต่อหุ้นขั0นพื0นฐาน 16.05                        16.37                        15.37                          15.30                          

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนัก (หุ้น) 6,000,000                 6,000,000                 6,000,000                  6,000,000                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวีธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั  ไทย โอ.พี.พี.  จาํกดั  (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสิ0นสุดวนัที�  31  ธันวาคม  2558

บ า ท
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.

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กาํไรสาํหรับปี 96,321,668       98,196,588       92,223,596       91,819,923       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไป

         ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

         ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 13 1,305,898         -                    1,305,898         -                    

         ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบอื�น - ของส่วนของผูถื้อหุ้น 18 (261,180)           -                    (261,180)           -                    

รวมรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไป

         ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,044,718         -                    1,044,718         -                    

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไป

         ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

         ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 8 3,869,736         -                    -                    -                    

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไป

         ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,869,736         -                    -                    -                    

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 101,236,122     98,196,588       93,268,314       91,819,923       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวีธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั  ไทย โอ.พี.พี.  จาํกดั  (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปีสิ0นสุดวนัที�  31  ธันวาคม  2558

บ า ท
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2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี                96,321,668                98,196,588                92,223,596                91,819,923
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน

ดอกเบี0 ยรับ                (1,874,268)                   (794,418)                (1,874,268)                   (794,418)
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย                85,475,448                75,889,434                85,475,448                75,889,434
หนี0สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ)                  1,077,520                     937,706                  1,077,520                     937,706
ปรับปรุงการลดมูลค่าของสินคา้ เพิ�มขึ0น (ลดลง)                (6,777,556)                  5,635,435                (6,777,556)                  5,635,435

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                  3,466,673                  3,114,118                  3,466,673                  3,114,118
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน                  8,170,287                10,293,953                  8,170,287                10,293,953
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตดับัญชี                     807,059                (1,168,804)                     807,059                (1,168,804)
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกดิขึ0น                          9,280                        (9,391)                          9,280                        (9,391)

ขาดทุน (กาํไร) ที�ยงัไม่เกดิขึ0นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื�อคา้                        85,288                   (143,855)                        85,288                   (143,855)
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พื�อคา้                (1,581,264)                (1,164,463)                (1,581,264)                (1,164,463)
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดับัญชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์                     164,446                   (210,276)                     164,446                   (210,276)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                (4,098,072)                (6,376,665) -                            -                            

เงินสดจ่ายในการซื0อหลกัทรัพยเ์พื�อคา้         (1,209,691,937)         (1,103,514,000)         (1,209,691,937)         (1,103,514,000)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พื�อคา้           1,206,996,000           1,044,900,000           1,206,996,000           1,044,900,000
ลูกหนี0การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ลดลง (เพิ�มขึ0น)              (15,313,983)                  7,397,268              (15,313,983)                  7,397,268

ลูกหนี0การคา้ - กจิการอื�น ลดลง (เพิ�มขึ0น)                     878,648              (34,542,980)                     878,648              (34,542,980)
ลูกหนี0 อื�น - รายได้คา้งรับ - กจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั ลดลง (เพิ�มขึ0น)                   (180,648)                  1,778,280                   (180,648)                  1,778,280
ลูกหนี0 อื�น - เงินทดรองจ่าย - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ลดลง (เพิ�มขึ0น)                  2,225,501                (4,563,253)                  2,225,501                (4,563,253)

ลูกหนี0 อื�น - อื�นๆ ลดลง (เพิ�มขึ0น)                (3,752,381)                  1,177,213                (3,752,381)                  1,177,213
เงินให้กูย้มืระยะสั0นแกพ่นักงาน ลดลง (เพิ�มขึ0น)                      (92,842)                      (11,838)                      (92,842)                      (11,838)
สินคา้คงเหลือ ลดลง (เพิ�มขึ0น)                  9,943,785                  3,960,148                  9,943,785                  3,960,148

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น ลดลง (เพิ�มขึ0น)                     248,082                     275,420                     248,082                     275,420
เจา้หนี0การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั เพิ�มขึ0น (ลดลง)                27,951,039                (1,960,633)                27,951,039                (1,960,633)
เจา้หนี0การคา้ - กจิการอื�น เพิ�มขึ0น (ลดลง)                (3,184,791)                  6,146,335                (3,184,791)                  6,146,335
เจา้หนี0 อื�น - ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย เพิ�มขึ0น (ลดลง)                  3,594,570                  1,502,177                  3,594,570                  1,502,177

เจา้หนี0 อื�น - ค่าซื0อสินทรัพย ์เพิ�มขึ0น (ลดลง)                (1,163,691)                     388,920                (1,163,691)                     388,920
หนี0 สินหมุนเวียนอื�น เพิ�มขึ0น (ลดลง)                   (807,554)                  1,921,021                   (807,554)                  1,921,021
จ่ายภาษีเงินได้                (8,868,577)                (8,137,023)                (8,868,577)                (8,137,023)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 190,027,730            100,916,417            190,027,730            100,916,417            

- 2 -

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน
ตามวีธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั  ไทย โอ.พี.พี.  จาํกดั  (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีสิ0นสุดวนัที�  31  ธันวาคม  2558

บ า ท
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2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบี0 ย 1,482,707 794,418 1,482,707 794,418 
เงินลงทุนชั�วคราว ลดลง (เพิ�มขึ0น) (15,122,972)             (10,000,000)             (15,122,972)             (10,000,000)             
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลดลง (เพิ�มขึ0น) -                            (8,829,489)               -                            (8,829,489)               
เงินสดจ่ายในการซื0อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (60,961,005)             (49,918,704)             (60,961,005)             (49,918,704)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                                                210,280 -                                                210,280
เงินสดจ่ายในการซื0อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (405,770)                  (137,180)                  (405,770)                  (137,180)                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น - เงินมดัจาํเพื�อซื0อเครื�องจกัร ลดลง (เพิ�มขึ0น)                (6,568,578)                  1,374,114                (6,568,578)                  1,374,114
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น - สิทธิการเช่ารอตดับัญชี ลดลง (เพิ�มขึ0น)                     514,835 -                                                514,835 -                            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น - อื�นๆ ลดลง (เพิ�มขึ0น) (54,199) (1,550,405) (54,199) (1,550,405)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน              (81,114,982)              (68,056,966)              (81,114,982)              (68,056,966)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินปันผลจ่าย              (27,600,000)              (27,600,000)              (27,600,000)              (27,600,000)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงิน              (27,600,000)              (27,600,000)              (27,600,000)              (27,600,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ0น (ลดลง) สุทธิ                81,312,748                  5,259,451                81,312,748                  5,259,451

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี                36,818,529                31,559,078                36,818,529                31,559,078

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ0นปี              118,131,277                36,818,529              118,131,277                36,818,529

กจิกรรมที�ไม่กระทบเงินสด

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ลดลง (เพิ�มขึ0น) เนื�องจาก
การแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (3,869,736)               -                            -                            -                            

ลูกหนี0 อื�น ลดลง (เพิ�มขึ0น) เนื�องจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้า

ค่าซื0อสินทรัพยถ์าวรไปเป็นที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                                                177,608 -                                                177,608

โอนสินคา้ระหว่างทางไปเป็นที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                                                648,582 -                                                648,582

เจา้หนี0ค่าซื0อสินทรัพยเ์พิ�มขึ0นจากการซื0อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 20,950,291              -                            20,950,291              -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0

ตามวีธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั  ไทย โอ.พี.พี.  จาํกดั  (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีสิ0นสุดวนัที�  31  ธันวาคม  2558

บ า ท
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน
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บริษัท  ไทย โอ.พี.พี.  จาํกัด  (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ NนสุดวันทีA  31  ธันวาคม  2558 
 

           1. ข้อมลูทั
วไป 
  

1.1 เรื
องทั
วไป 
 

บริษัทฯ ได้จดัตั Jงขึ Jนเป็นบริษัทจํากัด ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมื
อวนัที
        
12 พฤษภาคม 2526 ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจํากดั เมื
อวนัที
 3 มิถุนายน 2537 บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลกัในการผลิต
และจําหน่ายพลาสตกิฟิล์ม หลอดลามิเนตและผลิตภณัฑ์ใช้ในการหีบหอ่ 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีที
ทําการดงัตอ่ไปนี J 

1. สํานกังานใหญ่ - 1741  ถนนจนัทน์  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

2. สาขาที
 1 - 119  หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง  แขวงลําปลาทวิ  เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร 

3. สาขาที
 2 - 3706/1  ซอยประดู ่1  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 

4. สาขาที
 3 - 2234/5  ถนนจนัทน์  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 

5. สาขาที
 4 - 107  หมู่4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว  
   เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร 

6. สาขาที
 5 - 85/2  หมู่ 1  ตําบลหอมศีล  อําเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7. สาขาที
 6 - 91/3  หมู่ที
 5  ตําบลบางสมคัร  อําเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8. สาขาที
 7 - 91/5  หมู่ที
 5  ตําบลบางสมคัร  อําเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9. สาขาที
 8 - 91/9  หมู่ที
 5  ตําบลบางสมคัร  อําเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 
 

งบการเงินนี Jได้จดัทําขึ Jนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที
ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

 

งบการเงินนี Jได้จดัทําขึ Jนโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแตที่
ได้เปิดเผยเป็นอย่างอื
นในนโยบายการบญัชี 
 

งบการเงินฉบบัภาษาอังกฤษจัดทําขึ Jนจากงบการเงินที
เป็นภาษาไทย ในกรณีที
มีเนื Jอความขัดแย้งกันหรือ มี
การตีความในสองภาษาแตกตา่งกนัให้ใช้งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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1.3 บคุคลและกิจการที
เกี
ยวข้องกนั 
1.3.1 กิจการที
ถกูควบคมุโดยบริษัทฯ และกิจการที
เกี
ยวข้องกนัที
มีผู้ ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั มีดงันี J 

 

ชื
อบริษัท 
 
ประเภทธุรกิจ 

     ลกัษณะ   
ความสมัพนัธ์ 

 
สดัส่วนการถือหุ้น 

บริษัทร่วม       
L.S.  Pack  Co.,  Ltd.  ผลิตหลอดลามิเนต  ถือหุ้นและ/หรือ  25% 

(จดัตั Jงขึ Jนในประเทศสาธารณรัฐ    กรรมการร่วมกนั  

สงัคมนิยมเวียดนาม)    
 

  

กิจการที
เกี
ยวข้องกนั       
บริษัท  เหรียญทอง  ลามิทิวบ์  จํากดั  ผลิตหลอดลามิเนต  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษัท  ไทยอ๊อฟเซท  จํากดั  รับจ้างพิมพ์บรรจภุณัฑ์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษัท  ไดอิชิ  แพคเกจจิ Jง  จํากดั  รับจ้างพิมพ์บรรจภุณัฑ์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษัท  กิมไป๊  จํากดั  ขายปลีกเม็ดพลาสตกิ  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษัท  กิมไป๊  โค้ตติ Jง  จํากดั  ผลิตฟิล์มป้องกนัรอยขีดข่วน  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษัท  สยามหมกึพิมพ์และเคมีภณัฑ์  จํากดั  ผลิตหมกึพิมพ์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษัท  คมิแพ็ค  จํากดั  ผลิตหลอดลามิเนต  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษัท  แอล.เอ. พลาสแพค จํากดั  ผลิตฟิล์มยืด  กรรมการร่วมกนั  - 
ห้างหุ้นส่วนจํากดั  เหรียญทองการพิมพ์  รับจ้างพิมพ์สิ
งพิมพ์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษัท  เหรียญทองการพิมพ์  (กิมไป๊)  จํากดั  รับจ้างพิมพ์สิ
งพิมพ์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษัท  กิมไป๊  พร๊อพเพอร์ตี J  จํากดั  ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษัท  อินจีนีซีสเตม็ส์  จํากดั  ผลิตและพฒันาระบบ  กรรมการร่วมกนั  - 
  ซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์     

 
1.3.2 บคุคลที
เกี
ยวข้องกนั โดยเป็นกรรมการบริษัทและ / หรือผู้ ถือหุ้นและ / หรือผู้บริหารสําคญั มีดงันี J 

- นายสธีุ  ลิ
มอตบิลูย์ 
- นายชวลิต  ลิ
มอตบิลูย์ 
- ร.ต.อ.สเุมธ  ลิ
มอตบิลูย์ 
- นายบญุช ู ลิ
มอตบิลูย์ 
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1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที
มีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 
 

ในระหวา่งปีบริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่  ที

ออกโดยสภาวิชา ชีพบัญชีฯ  และมีผลบังคับใ ช้ตั Jงแต่ รอบระยะ เวลาบัญชี ที
 เ ริ
 ม ในหรือหลัง 
วนัที
 1 มกราคม 2558 ซึ
งฉบบัที
เกี
ยวข้องกบับริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี J 

 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที
   1  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง การนําเสนองบการเงิน 

ฉบบัที
   2  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง สนิค้าคงเหลือ 

ฉบบัที
   7  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที
   8  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง นโยบายการบญัชี การเปลี
ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด 

ฉบบัที
 10  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง เหตกุารณ์การภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัที
 12  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง ภาษีเงินได้ 

ฉบบัที
 16  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง ที
ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 

ฉบบัที
 17  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง สญัญาเช่า 

ฉบบัที
 18  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง รายได้ 

ฉบบัที
 19  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที
 21  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง ผลกระทบจากการเปลี
ยนแปลงของอตัราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัที
 24  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง การเปิดเผยข้อมลูเกี
ยวกบับุคคลหรือกิจการที
เกี
ยวข้องกนั 

ฉบบัที
 27  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัที
 28  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ฉบบัที
 33  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง กําไรตอ่หุ้น 

ฉบบัที
 34  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง งบการเงินระหว่างกาล 

ฉบบัที
 36  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 

ฉบบัที
 37  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง ประมาณการหนี Jสิน หนี Jสินที
อาจเกิดขึ Jนและสินทรัพย์ที
อาจเกิดขึ Jน 

ฉบบัที
 38  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที
   8  (ปรับปรุง 2557) เรื
อง สว่นงานดําเนินงาน 

ฉบบัที
 12  เรื
อง การเปิดเผยข้อมลูเกี
ยวกบัส่วนได้ส่วนเสียในกิจการอื
น 

ฉบบัที
 13  เรื
อง การวดัมลูคา่ยุตธิรรม 
 

การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวข้างต้นในปีปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่อ 
งบการเงินที
มีนยัสําคญั 
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1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที
ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบนั 
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีฯ ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ
งมีผลบงัคบัใช้
ตั Jงแตร่อบระยะเวลาบญัชีที
เริ
มในหรือหลงัวนัที
 1 มกราคม 2559 ดงัตอ่ไปนี J 

 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที
   1 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การนําเสนองบการเงิน 

ฉบบัที
   2 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง สนิค้าคงเหลือ 

ฉบบัที
   7 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที
   8 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง นโยบายการบญัชี การเปลี
ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด 

ฉบบัที
 10 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัที
 11 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัที
 12 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง ภาษีเงินได้ 

ฉบบัที
 16 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง ที
ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

ฉบบัที
 17 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง สญัญาเช่า 

ฉบบัที
 18 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง รายได้ 

ฉบบัที
 19 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที
 20 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมลูเกี
ยวกบั 

   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที
 21 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง ผลกระทบจากการเปลี
ยนแปลงของอตัราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัที
 23 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง ต้นทนุการกู้ ยืม 

ฉบบัที
 24 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การเปิดเผยข้อมลูเกี
ยวกบับคุคลหรือกิจการที
เกี
ยวข้องกนั 

ฉบบัที
 26 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื
อออกจากงาน 

ฉบบัที
 27 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัที
 28 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง เงนิลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

ฉบบัที
 29 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที
เงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที
 33 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง กําไรตอ่หุ้น 

ฉบบัที
 34 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัที
 36 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 

ฉบบัที
 37 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง ประมาณการหนี Jสิน หนี Jสินที
อาจเกิดขึ Jนและสินทรัพย์ที
อาจเกิดขึ Jน 

ฉบบัที
 38 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 

ฉบบัที
 40 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง อสงัหาริมทรัพย์เพื
อการลงทนุ 

                     ฉบบัที
 41 เรื
อง เกษตรกรรม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที
  2 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ฉบบัที
   3 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การรวมธุรกิจ 

ฉบบัที
   4 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัที
   5 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนที
ถือไว้เพื
อขายและการดําเนินงานที
ยกเลิก 

ฉบบัที
   6 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัที
   8 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง สว่นงานดําเนินงาน 

ฉบบัที
 10 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง งบการเงินรวม 

ฉบบัที
 11 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การร่วมการงาน  

ฉบบัที
 12 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การเปิดเผยข้อมลูเกี
ยวกบัส่วนได้เสียในกิจการอื
น 

ฉบบัที
 13 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การวดัมลูค่ายตุธิรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที
 10 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที
ไม่มีความเกี
ยวข้องอย่างเฉพาะ 

                เจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบบัที
 15 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง สญัญาเช่าดําเนินงาน - สิ
งจงูใจที
ให้แก่ผู้ เช่า 

ฉบบัที
 25 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง ภาษีเงินได้ - การเปลี
ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 

                 ของผู้ ถือหุ้น 

ฉบบัที
 27 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การประเมินเนื Jอหาสญัญาเช่าที
ทําขึ Jนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัที
 29 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัที
 31 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง รายได้ - รายการแลกเปลี
ยนเกี
ยวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัที
 32 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - ต้นทนุเวบ็ไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที
   1 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การเปลี
ยนแปลงในหนี Jสินที
เกิดขึ Jนจากการรื Jอถอน การบรูณะ 

                และหนี Jสินที
มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

ฉบบัที
   4 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัที
   5 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง สทิธิในส่วนได้เสียจากกองทนุการรื Jอถอน การบรูณะ และการ 

                ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ฉบบัที
   7 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที
 29 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง 
                การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที
เงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที
 10 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 

ฉบบัที
 12 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
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ฉบบัที
 13 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

ฉบบัที
 14 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง ข้อจํากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทนุขั Jนตํ
า 

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี Jสําหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัที
 19 ปรับปรุง 2558 

เรื
อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที
 15 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง สญัญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

ฉบบัที
 17 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การจ่ายสินทรัพย์ที
ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

ฉบบัที
 18 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

ฉบบัที
 20 (ปรับปรุง 2558) เรื
อง ต้นทนุการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดนิ 

ฉบบัที
 21 เรื
อง เงินที
นําส่งรัฐ 
 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัที
 1 ฉบบัที
 2 ฉบบัที
 7 ฉบบัที
 8   ฉบบัที
 
10 ฉบบัที
 12 ฉบบัที
 16 ฉบบัที
 17 ฉบบัที
 18 ฉบบัที
 19 ฉบบัที
 21 ฉบบัที
 24 ฉบบัที
 27 ฉบบัที
 28 ฉบบัที
 33  ฉบบัที
 
34 ฉบบัที
 36 ฉบบัที
 37 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที
 8 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ
การเงินเมื
อนํามาถือปฏิบัติ ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื
นๆ ไม่เกี
ยวเนื
องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ดงันั Jนจึงไม่มีผลกระทบ
ตอ่งบการเงินเมื
อนํามาถือปฏิบตั ิ

 

            2.สรุปนโยบายการบญัชีที
สําคญั 
 

2.1 การรับรู้รายได้ 
 

รายได้จากการขายจะบนัทกึเป็นรายได้ เมื
อได้ส่งมอบสินค้าและโอนความเสี
ยงและผลตอบแทนของสินค้าไป
ยงัลกูค้าแล้ว บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการ เมื
อได้ให้บริการ 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั Jนที
มี 
สภาพคล่องสงู 

 

2.3 เงินลงทนุชั
วคราว 
 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื
อค้าแสดงด้วยมลูคา่ยตุธิรรม บริษัทฯ บนัทกึการเปลี
ยนแปลงมลูคา่ของหลกัทรัพย์
เป็นรายการกําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทนุ 

ในกรณีที
บริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนบางส่วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที
จําหน่ายไปใช้วิธี 
ถวัเฉลี
ยถ่วงนํ Jาหนกั 

 

2.4 คา่เผื
อหนี Jสงสยัจะสญู 
 

บริษัทฯ ตั Jงคา่เผื
อหนี Jสงสยัจะสญู โดยพิจารณาจากฐานะปัจจุบนัของลกูหนี J และประมาณขึ Jนเป็นจํานวน
เทา่กบัจํานวนที
คาดว่าจะเก็บจากลูกหนี Jไม่ได้ 

 
 
 

2.5 สินค้าคงเหลือ 
 

                       สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทนุ (วธีิเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมลูคา่สทุธิที
จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ
ากว่า 
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2.6 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม บนัทกึโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสียและบนัทกึ
โดยวธีิราคาทนุในงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

2.7 ที
ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

ที
ดนิ แสดงในราคาทนุ 

อาคารและอปุกรณ์ แสดงในราคาทนุสทุธิจากค่าเสื
อมราคาสะสม 

คา่เสื
อมราคา คํานวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดงันี J 

  ปี 

ส่วนปรับปรุงที
ดนิ 5 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 
เครื
องจกัรและอปุกรณ์ 5 - 20 
ระบบสาธารณปูโภค 5 - 10 
เครื
องมือเครื
องใช้ 5 - 10 
เครื
องใช้สํานกังาน 5 
ยานพาหนะ 5 

 

2.8 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจําหน่ายสะสม และตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรง  
ตามอายกุารใช้งานโดยประมาณเป็นเวลา 5 - 10 ปี 

 

2.9 รายการที
เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการที
เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี
ยน ณ วันที
ที
เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี Jสินที
 เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่  ณ วันที
 ในงบแสดงฐานะการเงินได้แปลงค่า 
เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี
ยน ณ วนัที
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กําไรและขาดทนุที
เกิดจากการเปลี
ยนแปลงในอตัราแลกเปลี
ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยสินทรัพย์และหนี Jสินแปลงค่าด้วยอัตรา
แลกเปลี
ยนถัวเฉลี
ยที
ธนาคารพาณิชย์รับซื Jอและขาย ณ วันสิ Jนปี รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าด้วยอัตรา 
แลกเปลี
ยนถัวเฉลี
ยในระหว่างปี ผลจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงภายใต้ส่วนของผู้ ถือหุ้ นตามสัดส่วน 
การถือหุ้นของเงินลงทนุในหน่วยงานตา่งประเทศนั Jน 

2.10 เครื
องมือทางการเงิน 
 

เครื
องมือทางการเงินที
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน
ชั
วคราว ลูกหนี Jและเจ้าหนี Jการค้า และเจ้าหนี Jอื
น ซึ
งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการ  
ได้เปิดเผยแยกไว้ในแตล่ะหวัข้อที
เกี
ยวข้อง 
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2.11 การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชี 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและ 
การประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที
ไม่แน่นอนในอนาคต ที
อาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที
แสดง 
ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี Jผลที
เกิดขึ Jนจริงจึงอาจแตกต่าง 
ไปจากจํานวนที
ประมาณการไว้ 

 

2.12 ผลประโยชน์พนกังาน 
 

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม กองทนุสํารองเลี Jยงชีพ และ
ผลประโยชน์อื
นๆ เป็นคา่ใช้จ่ายเมื
อเกิดรายการ 

 

เงินชดเชยเมื
อออกจากงานของพนกังานตามที
กําหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บนัทกึเป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของกําไรขาดทนุตลอดอายุการทํางานของพนกังาน ภาระผกูพนัของบริษัทเกี
ยวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงั
ออกจากงานนี Jคํานวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้วธีิคดิลดแตล่ะหน่วยที

ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานที
เกิดขึ Jนจริงนั Jนอาจแตกตา่งไปจากที
ประมาณไว้ 

 

บริษัทฯ รับรู้กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที
เกิดขึ Jนในกําไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื
นในงวดที
เกิดรายการ 

 

2.13 ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนั
และภาษีเงินไ ด้รอการตัดบัญชี รับ รู้ ในงบกําไรขาดทุน ยกเ ว้นส่วนที
 เ กี
 ยวกับรายการ ที
 เ กี
 ยว ข้องกับ 
การรวมธุรกิจ หรือรายการที
รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ ถือหุ้น หรือกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื
น 

 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั ได้แก่ ภาษีที
คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อัตราภาษีที
ประกาศใช้หรือที
คาดว่ามีผลบังคับใช้  
ณ วนัที
รายงาน  

 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั
วคราวที
เกิดขึ Jนระหว่างมูลค่าตามบัญชี 
ของสินทรัพย์และหนี Jสิน ณ วนัสิ Jนรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์ และหนี Jสินที
เกี
ยวข้องนั Jน 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที
คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั
วคราว เมื
อมีการ 
กลบัรายการโดยอิงกบักฎหมายที
ประกาศใช้หรือที
คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที
รายงาน  

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะบนัทกึตอ่เมื
อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนวา่ กําไรเพื
อเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั
วคราวดงักล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทกุวนัที
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 

 
 

2.14 กําไรตอ่หุ้นขั Jนพื Jนฐาน 
 

กําไรต่อหุ้ นขั Jนพื Jนฐาน คํานวณโดย การหารกําไรสําหรับปีด้วยจํานวนหุ้ นสามัญถัวเฉลี
ยถ่วงนํ Jาหนัก 
ที
ออกจําหน่ายแล้ว 
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            3. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
1 

 บ า ท 
  งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
  2558  2557 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร    12,100,991  6,599,737 

เงินลงทนุระยะสั Jนที
มีสภาพคล่องสงู - ตั�วแลกเงิน  106,030,286  30,218,792 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  118,131,277  36,818,529 
 

             4.  เงินลงทนุชั
วคราว - สทุธิ 
 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทนุชั
วคราวประกอบด้วย 
  บ า ท 
  งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
  2558  2557 
เงินฝากประจํา (อตัราดอกเบี Jย ร้อยละ 2.6 ตอ่ปีในปี 2557)  -  10,000,000 
ตั�วแลกเงิน (อตัราดอกเบี Jย ร้อยละ 1.65 - 1.80 ตอ่ปี ในปี 2558 )  25,122,971  - 
หลกัทรัพย์เพื
อค้า - หน่วยลงทนุ  89,804,799  85,576,439 
บวก  กําไรที
ยงัไม่เกิดขึ Jนจากการเปลี
ยนแปลงมลูคา่  107,409  143,855 

หลกัทรัพย์เพื
อค้า - สทุธิ 89,912,208  85,720,294 
รวมเงินลงทนุชั
วคราว 115,035,179  95,720,294 

 

         
 5.  ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั 

 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีลกูหนี Jการค้าแยกตามอายหุนี Jที
ค้างชําระได้ดงันี J 
  บ า ท 
  งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
  2558  2557 
ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 51,071,009  47,299,394 
เกินกําหนดชําระ       

น้อยกว่า 3 เดือน 14,712,485  12,043,082 
3 เดือน ถงึ 6 เดือน 10,152,827  1,906,711 
6 เดือน ถงึ 12 เดือน   -  538,437 
มากกวา่ 12 เดือนขึ Jนไป   1,595,195 429,909 

ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั   77,531,516 62,217,533 
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6.  ลกูหนี Jการค้า - กิจการอื
น - สทุธิ 
 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีลกูหนี Jการค้าแยกตามอายหุนี Jที
ค้างชําระได้ดงันี J 
  บ า ท 
  งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
  2558  2557 
ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 186,872,406  173,938,182 
เกินกําหนดชําระ      

น้อยกว่า 3 เดือน 108,421,136  119,901,146 
3 เดือน ถงึ 6 เดือน 694,444  2,057,390 
6 เดือน ถงึ 12 เดือน   -  265,790 
มากกวา่ 12 เดือนขึ Jนไป   6,199,351  6,892,340 

รวม 302,187,337  303,054,848 
หกั  คา่เผื
อหนี Jสงสยัจะสญู (8,265,136)  (7,187,616) 

ลกูหนี Jการค้า - กิจการอื
น - สทุธิ  293,922,201  295,867,232 
 

การเปลี
ยนแปลงของคา่เผื
อหนี Jสงสยัจะสญูในระหวา่งปี สําหรับปีสิ Jนสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี J 
  บ า ท 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557  (7,187,616) 
บวก  เพิ
มขึ Jนระหวา่งปี  (1,077,520) 
 

  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558  (8,265,136) 
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7.  สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 
 

 บ า ท 
  งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะบริษัท 

  2558  2557 
สินค้าสําเร็จรูป 67,304,657  75,955,498 
หกั  คา่เผื
อการลดมลูค่าของสินค้า  (21,264,635)  (25,173,720) 

สินค้าสําเร็จรูป - สทุธิ 46,040,022  50,781,778 
งานระหวา่งทํา 6,267,661  15,088,407 
หกั  คา่เผื
อการลดมลูค่าของสินค้า (5,182,524)  (8,524,233) 

งานระหวา่งทํา - สทุธิ 1,085,137  6,564,174 
วตัถดุิบ 31,451,452  24,477,745 
หกั  คา่เผื
อการลดมลูค่าของสินค้า (3,749,074)  (4,599,978) 

วตัถดุิบ - สทุธิ 27,702,378  19,877,767 
อะไหล่ 2,066,094  1,354,562 
หกั  คา่เผื
อการลดมลูค่าของสินค้า (946,377)  (310,978) 
            อะไหล่ - สทุธิ 1,119,717  1,043,584 
หีบหอ่และวสัดสุิ Jนเปลือง 4,735,898  8,104,385 
หกั  คา่เผื
อการลดมลูค่าของสินค้า (3,431,945)  (2,743,202) 

หีบหอ่และวสัดสุิ Jนเปลือง - สทุธิ 1,303,953  5,361,183 
สินค้าระหวา่งทาง 3,211,050  - 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 80,462,257  83,628,486 
 

การเปลี
ยนแปลงของคา่เผื
อการลดมลูคา่ของสินค้าในระหว่างปี สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี J 
  บ า ท 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557  (41,352,111) 
หกั  ลดลงระหวา่งปี  6,777,556 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558  (34,574,555) 
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  8. เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
        บ า ท  
         2558 
    ลกัษณะ  ทนุจดทะเบียน  สดัส่วน เงินลงทนุ 

ชื
อบริษัท  ประเภทกิจการ  ความสมัพนัธ์  (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  เงินลงทนุ  วธีิราคาทนุ  วธีิส่วนได้เสีย  เงินปันผล
               
  L.S. Pack Co., Ltd.  ผลิตหลอดลามิเนต   ถือหุ้นและ/หรือ  3.50  25%  27,421,905  65,939,185  - 

    กรรมการร่วมกนั          
        บ า ท 
         2557 
    ลกัษณะ  ทนุจดทะเบียน  สดัส่วน เงินลงทนุ 

ชื
อบริษัท  ประเภทกิจการ  ความสมัพนัธ์  (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  เงินลงทนุ  วธีิราคาทนุ  วธีิส่วนได้เสีย  เงินปันผล
               
  L.S. Pack Co., Ltd.  ผลิตหลอดลามิเนต   ถือหุ้นและ/หรือ  3.50  25%  27,421,905  57,971,377  - 

    กรรมการร่วมกนั         
 

          เมื
อวนัที
 17 กนัยายน 2544 บริษัทฯ ได้ทําสญัญากบับริษัทในสหรัฐอเมริกาเพื
อลงทนุใน L.S Pack Company Limited ซึ
ง
เป็นบริษัทใน ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม โดยมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 26 ปี นบัตั Jงแต่วนัที
 16 ตลุาคม 2544 และ
อาจขยายระยะเวลาได้ หากได้รับอนมุตัจิากทางการของประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม การลงทนุดงักล่าวได้รับอนมุตัิจาก
ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื
อวนัที
 6 พฤศจิกายน 2544 
      เมื
อวนัที
 11 พฤศจิกายน 2556 L.S. Pack Company Limited ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการควบคมุนิคมอตุสาหกรรมนคร

โฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม อนมุตัเิพิ
มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 3.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2557 บริษัทร่วมนํากําไรสะสมจํานวน 1.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาใช้ในการเพิ
มทนุดงักล่าว ทั Jงนี Jบริษัทยงัคงมี
สดัส่วนการลงทนุ 25% เทา่เดมิ 

 

       ในงบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ ได้บนัทกึเงินลงทนุในบริษัทร่วม
จํานวน 65.94 ล้านบาท และ 57.97 ล้านบาท ตามลําดบั (คดิเป็นร้อยละ 5.31 และร้อยละ 5.18 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั) และ
ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม สําหรับปีสิ Jนสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จํานวน 4.10 ล้านบาท และ 6.38 ล้าน
บาท ตามลําดบั (คดิเป็นร้อยละ 4.25 และร้อยละ 6.49 ของกําไรสําหรับปี ตามลําดบั) โดยถือตามข้อมลูทางการเงินล่าสดุที
ผ่านการ 
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
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10.  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 
 

บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

ราคาทนุ 
 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 11,817,945 
ซื Jอเพิ
ม 405,770 
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 12,223,715 

 คา่ตดัจําหน่ายสะสม 
 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 (6,877,500) 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี (744,909) 
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 (7,622,409) 

 มลูคา่สทุธิตามบญัชี 
 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 4,940,445 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 4,601,306 
 

      คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี มีจํานวน 744,909 บาทในปี 2558 และ 802,363 บาทในปี 2557ได้รวมอยู่ในงบกําไรขาดทนุแล้ว 
 

               11.  คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
                  เมื
อวนัที
 15 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าอาคารพาณิชย์สองฉบบักบับริษัทแห่งหนึ
งมีกําหนด 

                        ระยะเวลา 30 ปี โดยบริษัทฯ ได้บนัทกึสิทธิการเช่าอาคารเป็นส่วนหนึ
งของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื
น 

                 คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตดับญัชีโดยวธีิเส้นตรงเป็นระยะเวลา 30 ปี เริ
มตั Jงแตเ่ดือนพฤษภาคม 2557 

  บ า ท 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557  15,129,489 
บวก  เพิ
มขึ Jนระหวา่งปี  - 
หกั  ตดัเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี  (514,835) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558  14,614,654 

                    
               12.  วงเงินสินเชื
อ 

 

                  ณ วันที
 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกู้ ยืมจากธนาคารหลายแห่ง  
รวมจํานวนทั Jงสิ Jน 142 ล้านบาท ในจํานวนนี Jวงเงิน 15 ล้านบาท  คํ Jาประกนัโดยกรรมการของบริษัทฯโดยไม่มีการคิด  
คา่ธรรมเนียมคํ Jาประกนั และในปี 2557 วงเงินกู้ ยืมระยะสั Jนจํานวน 32 ล้านบาท คํ Jาประกนัโดยการจดจํานองที
ดินพร้อมสิ
งปลูก
สร้าง 
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      13.  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

            การเปลี
ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในระหว่างปี มีดงันี J 

 บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2558  2557 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที
 1 มกราคม  8,789,468  5,675,350 
ผลประโยชน์ที
จ่ายแล้ว - - 
ต้นทนุบริการปัจจบุนัและดอกเบี Jย 2,290,060  1,937,505 
ต้นทนุบริการในอดีตที
ทยอยรับรู้ 1,176,613  1,176,613 
ขาดทนุ (กําไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,305,898)  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที
 31 ธนัวาคม  10,950,243  8,789,468 
 

              คา่ใช้จ่ายที
รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุสําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี J 

 บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2558  2557 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 2,068,500  1,668,218 
ต้นทนุดอกเบี Jย 221,560  269,287 

ต้นทนุบริการปัจจบุนัและดอกเบี Jย 2,290,060  1,937,505 
ต้นทนุบริการในอดีตที
ทยอยรับรู้ 1,176,613  1,176,613 

รวม 3,466,673  3,114,118 
 

               ข้อสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี J 

 ร้อยละ 
 2558  2557 

อตัราคดิลด 2.58  3.48 
อตัราการเพิ
มขึ Jนของเงินเดือน 7.00  7.00 
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน 0 - 44.00*  0 - 43.00* 
อตัรามรณะ TMO 2008**  TMO2008** 

 

*    ขึ Jนอยู่กบัอตัราถวัเฉลี
ยของกลุ่มพนกังาน 

**  อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมตุหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

 ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที
นํามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อัตราคิดลด 
        อัตราการเพิ
มขึ Jนของเงินเดือนและการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมุติอื
นไม่เปลี
ยนแปลง ซึ
งผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
        จากการเปลี
ยนแปลงในข้อสมมตุทีิ
เกี
ยวข้องดงักล่าวข้างต้น ที
อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตสุมผล ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี J 

 

- ถ้าอัตราคิดลดเพิ
มขึ Jน (ลดลง) ร้อยละ 1.00 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินจะลดลง 0.71 ล้านบาท  
(เพิ
มขึ Jน 0.81 ล้านบาท) 

 

- ถ้าอัตราการเพิ
มขึ Jนของเงินเดือนเพิ
มขึ Jน (ลดลง) ร้อยละ 1.00 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินจะเพิ
มขึ Jน  
0.80 ล้านบาท (ลดลง 0.72 ล้านบาท) 

 

- ถ้าพนักงานอายุยืนขึ Jน (สั Jนลง) 1 ปี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินจะเพิ
มขึ Jน 0.04 ล้านบาท (ลดลง  
0.04 ล้านบาท) 

 

   ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานได้คํานวณโดยการ 
       ใช้วธีิเดียวกนักบัที
คํานวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที
รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

             14.  ทนุสํารองตามกฎหมาย 
บริษัทฯ จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั โดยจดัสรรอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไร

สุทธิประจําปี หกัด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดงักล่าวจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทุน
สํารองตามกฎหมายนี Jจะนําไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้ 

 

          15.  การจ่ายเงินปันผล 
 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เมื
อวนัที
 20 เมษายน 2558 และวันที
 24 เมษายน 2557 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล 
      แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 4.60 บาท และ 4.60 บาท รวมเป็นเงิน 27.60 ล้านบาท และ 27.60 ล้านบาท ตามลําดบั 

         16.  รายได้   
 

รายได้สําหรับกิจการที
ได้รับการส่งเสริม และไม่ได้รับการส่งเสริม สําหรับปีสิ Jนสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี 
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี J 

 บ า ท 
 2558 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 กิจการที
ได้รับ  กิจการที
ไม่ได้รับ   
 การส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 

รายได้จากการส่งออก - 12,735,408  12,735,408 
รายได้จากการขายภายในประเทศ 339,688,911 1,082,474,436  1,422,163,347 
รายได้อื
น 4,934,262 18,549,460 23,483,722 

รวมรายได้ 344,623,173 1,113,759,304 1,458,382,477 
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 บ า ท 
 2557 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 กิจการที
ได้รับ  กิจการที
ไม่ได้รับ   
 การส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 

รายได้จากการส่งออก - 7,333,649  7,333,649 
รายได้จากการขายภายในประเทศ 289,409,057 1,048,746,277  1,338,155,334 
รายได้อื
น 6,182,137 10,389,542 16,571,679 

รวมรายได้ 295,591,194 1,066,469,468 1,362,060,662 

 

      17. คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

คา่ใช้จ่ายสําคญัๆ สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ซึ
งจําแนกตามลกัษณะได้ดงันี J 

 บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2558  2557 

การเปลี
ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา 17,471,587  (10,067,973) 
ซื Jอสินค้าสําเร็จรูป 540,569,640  443,626,125 
วตัถดุิบและวสัดสุิ Jนเปลืองใช้ไป 443,148,296  486,207,416 
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 16,304,675  16,794,384 
คา่ใช้จ่ายพนกังาน 136,383,353  128,391,762 
คา่เสื
อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 85,475,448  75,889,434 
คา่ขนส่ง 9,620,629  11,040,410 
ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ -  5,635,436 

 

      18.  คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิ Jนสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย 

 บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2558  2557 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั 8,170,288 10,293,953 
คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   
 จากการเกิดผลแตกต่างชั
วคราว  807,059 (1,168,804) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที
แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทนุ 8,977,347 9,125,149 
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ภาษีเงินได้ที
เกี
ยวข้องกับส่วนประกอบของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ Jนสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
ประกอบด้วย 

 บ า ท 

 
งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
 

2558  2557 

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

ที
เกี
ยวข้องกบั   

- ผลกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์   

ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 261,180 - 

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 261,180 - 
 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวา่งคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคณูของกําไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที
ใช้สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
     

31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดงันี J 

 บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
 2558  2557 

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 105,299,015 107,321,737 

อตัราภาษีเงินได้นิตบิุคคล 20% 20% 
กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคลคณูอตัราภาษี 21,059,803 21,464,347 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ: 
  

- รายได้ที
ไม่รวมคดิภาษีเงินได้ (12,552,635) (12,812,785) 

- คา่ใช้จ่ายที
เข้าเงื
อนไขหกัได้เพิ
ม (156,588) (303,211) 

- คา่ใช้จ่ายต้องห้าม 626,767 776,798 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที
แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทนุ 8,977,347 9,125,149 
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 บ า ท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2558  2557 

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 101,200,943 100,945,072 

อตัราภาษีเงินได้นิตบิุคคล 20% 20% 

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคลคณูอตัราภาษี 20,240,188 20,189,014

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:   
- รายได้ที
ไม่รวมคดิภาษีเงินได้ (11,733,020) (11,537,452) 

- คา่ใช้จ่ายที
เข้าเงื
อนไขหกัได้เพิ
ม (156,588) (303,211) 

- คา่ใช้จ่ายต้องห้าม 626,767 776,798 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที
แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทนุ 8,977,347 9,125,149

 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี Jสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี J 

 บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัที
   ณ วนัที
  
 31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
  

คา่เผื
อการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ 6,914,911 8,270,422 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,190,049 1,757,894 

รวม 9,104,960 10,028,316 

หนี Nสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

คา่เสื
อมราคาสะสมที
เกิดจากการเปลี
ยนแปลง 
  

ประมาณการอายุการใช้งานของทรัพย์สิน 3,027,643 2,882,760 

รวม 3,027,643 2,882,760 
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สิ นท รัพ ย์ และห นี Jสิ นภ า ษี เ งิ น ไ ด้ ร อการตัดบัญ ชี  หักกลบลบกันแสดงยอดสุท ธิ ใน งบแสดงฐานะการ เ งิ น 
       โดยมีรายละเอียดดงันี J 

 บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัที
   ณ วนัที
  

 31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 9,104,960 10,028,316 

หนี Jสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (3,027,643) (2,882,760) 

สทุธิ 6,077,317 7,145,556 
 

19. กองทนุสํารองเลี Jยงชีพ 
 

  ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกองทุนสํารองเลี Jยงชีพกับกองทุนแห่งหนึ
ง โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา 
ร้อยละ 3 จากเงินเดือนของพนกังานแตล่ะคน และบริษัทฯ จ่ายสมทบอีกส่วนหนึ
งในอตัราที
เทา่กนั 

   บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุฯ สําหรับปีสิ Jนสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นจํานวน 1.42 ล้านบาท 
และ1.20 ล้านบาท ตามลําดบั 
 

20. สญัญาเช่าระยะยาว 
 

20.1 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าที
ดินและอาคารกบักรรมการของบริษัทฯ มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี เริ
มตั Jงแต่ปี 2557 และ 
2558 โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายคา่เช่าในอตัราที
กําหนดไว้ในสญัญา 

 

20.2 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าที
ดนิและอาคารกบับริษัทที
เกี
ยวข้องกนัหลายแหง่ เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ
มตั Jงแต่ปี 2557 โดย
บริษัทฯ ต้องจ่ายคา่เช่าในอตัราที
กําหนดไว้ในสญัญา  

 

20.3 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าเครื
องใช้สํานักงานกบับริษัทที
เกี
ยวข้องกนัแห่งหนึ
ง เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ
มตั Jงแต่ปี 2557 
โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายคา่เช่าในอตัราที
กําหนดไว้ในสญัญา  

 

20.4 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเช่าอาคารโรงงานกับบริษัทที
เกี
ยวข้องกันแห่งหนึ
ง เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ
มตั Jงแต่ปี 2557  
โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายคา่เช่าในอตัราที
กําหนดไว้ในสญัญา 

 

20.5 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าอาคารพาณิชย์สองฉบบักบับริษัทแห่งหนึ
งมีกําหนดระยะเวลา 30 ปี เริ
มตั Jงแต่เดือน 
พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายคา่เช่าในอตัราที
กําหนดไว้ในสญัญา 

 

คา่เช่าและคา่บริการขั Jนตํ
าตามสญัญาเช่าดงักล่าวข้างต้นที
ต้องจ่ายในอนาคต มีดงันี J 
 ช่วงระยะเวลา                                     (ล้านบาท) 

สญัญาเช่า  ไม่เกินหนึ
งปี  เกินหนึ
งปีแตไ่ม่เกินห้าปี  เกินห้าปี 

ที
ดนิและอาคาร  9.23  4.34  1.84 

เครื
องใช้สํานกังาน  0.08  0.06  - 
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21.2 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารนี J เป็นผลประโยชน์ที
จ่ายให้แก่กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ 
ประกอบด้วยค่าตอบแทนที
เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที
เกี
ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ 
ตอบแทนในรูปแบบอื
น ทั Jงนี J กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ หมายถึงบุคคลที
กําหนดตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี J 

 บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2558  2557 

ผลประโยชน์ระยะสั Jน 15,577,783  15,768,364 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 726,892  1,026,020 

รวม 16,304,675  16,794,384 
 

22.  สิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทนุ 
 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ ดงันี J 

22.1 บตัรส่งเสริมการลงทุน ลงวนัที
 18 มิถุนายน 2551 และ 7 สิงหาคม 2552 ในกิจการผลิตสติ�กเกอร์ (Printed 
Adhesive Label) สิทธิประโยชน์ที
สําคญั ได้แก่ การได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื
องจักร การได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าสําหรับวตัถุดิบและวสัดจํุาเป็นที
ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เพื
อใช้ในการผลิตเพื
อการส่งออก และได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที
ได้รับส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนัที

เริ
มมีรายได้ (วนัที
 15 กนัยายน 2551 และ 21 ธนัวาคม 2552 ตามลําดบั) 

 

22.2 บตัรส่งเสริมการลงทุน ลงวันที
 31 สิงหาคม 2554 ในกิจการผลิตฟิล์มพลาสติก สิทธิประโยชน์ที
สําคญั ได้แก่  
การได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื
 องจักร การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็น 
ที
ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ เพื
อใช้ในการผลิตเพื
อการส่งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการที
ได้รับส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแตว่นัที
เริ
มมีรายได้ (วนัที
 11 สิงหาคม 2555) 

 

22.3 บตัรส่งเสริมการลงทุน ลงวันที
 28 ธันวาคม 2554 ในกิจการผลิตฟิล์มพลาสติก สิทธิประโยชน์ที
สําคัญ ได้แก่  
การได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื
องจกัร การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถุดิบและวสัดจํุาเป็นที
ต้อง
นําเข้าจากต่างประเทศ เพื
อใช้ในการผลิตเพื
อการส่งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจาก
การประกอบกิจการที
ได้รับส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแตว่นัที
เริ
มมีรายได้ (ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ยงั
ไม่มีรายได้จากการได้รับสิทธิประโยชน์ดงักล่าว)  

 

22.4 บตัรส่งเสริมการลงทุน ลงวันที
 16 กันยายน 2554 ในกิจการผลิตหลอดลามิเนต สิทธิประโยชน์ที
สําคญั ได้แก่  
การได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื
องจกัร การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถุดิบและวสัดจํุาเป็นที
ต้อง
นําเข้าจากต่างประเทศ เพื
อใช้ในการผลิตเพื
อการส่งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจาก
การประกอบกิจการที
ได้รับส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแตว่นัที
เริ
มมีรายได้ (วนัที
 1 มีนาคม 2556) 

 

22.5 บตัรส่งเสริมการลงทนุ ลงวนัที
 19 มิถนุายน 2556 ในกิจการผลิตสติ�กเกอร์ (Printed Adhesive Label) สทิธิ
ประโยชน์ที
สําคญั ได้แก่ การได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื
องจกัร การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับ
วตัถดุิบและวสัด ุ
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จําเป็นที
ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ เพื
อใช้ในการผลิตเพื
อการส่งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสทุธิจากการประกอบกิจการที
ได้รับส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแตว่นัที
เริ
มมีรายได้ (วนัที
 6 กนัยายน 2557) 
 

22.6 บตัรส่งเสริมการลงทนุ ลงวนัที
 4 ตลุาคม 2556 ในกิจการผลิตสติ�กเกอร์ (Printed Adhesive Label) สิทธิประโยชน์ที

สําคญั ได้แก่ การได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื
องจกัร การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถุดิบและวสัดุ
จําเป็นที
ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เพื
อใช้ในการผลิตเพื
อการส่งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที
ได้รับส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนัที
เริ
มมีรายได้(ณ วนัที
 31 ธันวาคม 
2558 บริษัทฯ ยงัไม่มีรายได้จากการได้รับสิทธิประโยชน์ดงักล่าว)  

 

ทั Jงนี Jบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัติามเงื
อนไขและข้อกําหนดตา่งๆ ตามที
ระบไุว้ในบตัรส่งเสริมเพื
อให้ได้รับสิทธิพิเศษดงักล่าว 

23. ภาระผกูพนัและหนี Jสินที
อาจจะเกิดขึ Jน 
 

ณ  วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัและหนี Jสินที
อาจจะเกิดขึ Jน ดงัตอ่ไปนี J 

23.1 เลตเตอร์ออฟเครดติที
เปิดไว้แตย่งัไม่ได้ใช้ เป็นจํานวนเงินประมาณ 3.27 ล้านบาท และ 3.14 ล้านบาท ตามลําดบั 
23.2 ภาระหนี Jสินที
อาจจะเกิดขึ Jน เนื
องจากการให้ธนาคารคํ Jาประกนั เป็นจํานวนเงินประมาณ 11.60 ล้านบาท และ11.38 

ล้านบาท ตามลําดบั 
23.3 ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัจากการซื Jอสินทรัพย์ถาวร เป็นจํานวนเงินประมาณ 10.79 ล้านบาท 
23.4 ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการซื Jอสินค้าสําเร็จรูปและวตัถุดิบ เป็นจํานวนเงินประมาณ 

3.33 ล้านบาท 

24.   เครื
องมือทางการเงิน 
  

ความเสี
ยงจากอตัราแลกเปลี
ยน 
 

บริษัทฯ มีความเสี
ยงจากอัตราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ เนื
องจากสินทรัพย์และหนี Jสินที
เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ในปีสิ Jนสุดวันที
 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาป้องกันความเสี
ยงจากอัตรา
แลกเปลี
ยนกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศแหง่หนึ
ง ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพื
อใช้เป็นเครื
องมือในการบริหารความเสี
ยง 
โดยไม่มีวตัถปุระสงค์ในการค้ากําไรในสญัญาดงักล่าว 

ทั Jงนี Jบริษัทฯ จะรับรู้ในงบการเงินเมื
อครบกําหนดสญัญา ส่วนตา่งที
เกิดขึ Jนจะบนัทกึในงบกําไรขาดทนุ  

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาป้องกนัความเสี
ยงจากอตัราแลกเปลี
ยนดงันี J 

 หน่วย : ล้าน 
 2558  2557 

    สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.21  0.14 
    สกลุเงินเยน 40.00  - 

 

ความเสี
ยงจากอตัราดอกเบี Jย 
 

ความเสี
ยงจากอตัราดอกเบี Jย เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี Jยในตลาดในอนาคต ซึ
งจะส่งผลกระทบตอ่
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความเสี
ยงจากอตัราดอกเบี Jย เนื
องจากมีเงินฝากกบัธนาคาร 
แตส่ินทรัพย์ดงักล่าว จดัอยู่ในประเภทระยะสั Jน บริษัทฯ จงึมิได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน เพื
อป้องกนัความเสี
ยง
ดงักล่าว 
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ความเสี
ยงด้านการให้สินเชื
อ 
 

ความเสี
ยงด้านการให้สินเชื
อ เกิดจากการที
คู่ส ัญญาไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสัญญา ซึ 
งก่อให้เกิด 
ความเสียหายทางการเงินแก่บริษัทฯ ความเสี
ยงเกี
ยวกับการกระจุกตวัของลูกหนี Jการค้ามีไม่มาก เนื
องจากลูกหนี Jของ
บริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมที
แตกต่างกัน 

สําหรับลูกหนี Jการค้าที
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลูกหนี Jการค้า หล ังจากหกั 
ค่าเผื
อหนี Jสงสัยจะสูญ เป็นมูลค่าที
คํานึงถึงความเสี
ยงสงูสดุที
เกิดจากการไม่ปฏิบตัติามสญัญา 

มลูคา่ยตุธิรรม 
 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื
อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี Jสินทางการเงินดังกล่าวจะ 
ไม่แตกตา่งอย่างเป็นสาระสําคญักบัมลูคา่ตามบญัชี 

25.  ข้อมลูเกี
ยวกบัการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 
 

      ข้อมลูของบริษัทฯ เกี
ยวกบัการดําเนินงาน สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จําแนกตามส่วนงาน       
ทางธุรกิจได้   ดงันี J 
 พนับาท 
 2558 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
 

พลาสตกิฟิล์ม 
 

สติ�กเกอร์ 
 

หลอด 
 

รวม 

ขายสทุธิ 938,853 422,311 73,735 1,434,899 
กําไรขั Jนต้น 52,915 124,468 13,919 191,302 

รายได้อื
น     23,484 
คา่ใช้จ่ายในการขาย      (39,432) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร      (74,153) 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม     4,098 

ภาษีเงินได้      (8,977) 

กําไรสําหรับปี      96,322 

สินทรัพย์ที
ใช้ในส่วนงาน       

 ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558      

   ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  60,055  12,664 4,813 77,532 

ลกูหนี Jการค้า    - กิจการอื
น - สทุธิ 174,304  86,497 33,121 293,922 

   สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 54,847  25,615 - 80,462 

   อื
นๆ 92,023 278,156 104,342  474,521 

สินทรัพย์ส่วนกลาง      315,040 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558       1,241,477 
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 พนับาท 
 2557 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
 

พลาสตกิฟิล์ม 
 

สติ�กเกอร์  หลอด 
 

รวม 

รายได้จากการขาย 836,806 439,201 69,482 1,345,489 
กําไรขั Jนต้น 27,317 154,646 10,790 192,753 

รายได้อื
น     16,571 
     

คา่ใช้จ่ายในการขาย      (31,060) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร      (77,319) 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม     6,377 

ภาษีเงินได้      (9,125) 

กําไรสําหรับปี      98,197 

สินทรัพย์ที
ใช้ในส่วนงาน        

 ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557       

   ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  53,588  4,712  3,917 62,217 

ลกูหนี Jการค้า    - กิจการอื
น - สทุธิ 151,082  32,724  112,061 295,867 

   สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 58,713  24,915 - 83,628 

   อื
นๆ 98,576  271,234  103,464 473,274 

สินทรัพย์ส่วนกลาง      204,033 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557      1,119,019 
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26.  การจดัประเภทบญัชีใหม่ 
 

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางบัญชีในงบการเงินที
 นํามาเปรียบเทียบใหม่ เพื
อให้สอดคล้อง 
กับการจัดประเภทรายการบัญชีของปีปัจจุบัน ซึ
งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุทธิหรือส่วนของผู้ ถือหุ้ นตามที
เคยรายงานไว้ 
การจดัประเภทรายการใหม่ที
สําคญัมีดงัตอ่ไปนี J 
  บาท 
  ตามที
เคยรายงานไว้  หลงัการจดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557    
สินทรัพย์หมนุเวียน    

- ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  59,685,889 62,217,533 
- รายได้ค้างรับ - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  15,434,926 131,404 
- เงินทดรองจ่าย - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  - 12,771,878 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
- เงินมดัจําเพื
อซื Jอเครื
องจกัร  - 1,880,761 
- สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื
น - อื
นๆ  2,517,357 636,596 

หนี Jสินหมนุเวียน    
- เจ้าหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  53,556,445 56,303,892 

- กิจการอื
น  46,114,150 47,220,132 
- คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  53,795,783 49,942,354 

 

งบกําไรขาดทนุ     
สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2557     
รายได้     
- รายได้จากการขาย  1,340,473,400  1,345,488,983 
- รายได้อื
น     
        กําไรจากอตัราแลกเปลี
ยน  -  310,955 
        อื
นๆ  21,587,262  16,260,724 

 

27.  การอนมุตังิบการเงิน 
 

งบการเงินนี Jได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื
อวนัที
  26  กุมภาพนัธ์ 2559 

 
 




