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ขอ้มลูทัว่ไป 

 
บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์     :   บรษิัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อย่อหลกัทรพัย ์                     :  TOPP 
เลขที่ทะเบียนบรษิัท        :  0107537001994 (เลขที่เดิม บมจ. 446) 
ประเภทธุรกิจ      :  ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑห์ลำยประเภทคือ ฟิลม์พลำสติกที่ใชใ้นอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ์ เพื่อใช้

บรรจุภัณฑ์และหีบห่อ บริกำรงำนพิมพ์บนฉลำกกำว หรือพิมพ์บนฟิล์มพลำสติกแบบม้วน และ
ผลิตภณัฑห์ลอดลำมิเนต เพื่อใชบ้รรจยุำสีฟัน  

ทนุจดทะเบียน                         :  60,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 6,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท   
สถำนท่ีตัง้  - ส ำนกังำนใหญ่      :  1741 ถนนจนัทน ์แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120                    
โทรศพัท ์      :  (662) 0-2285-4940, 0-2678-1051-5 
โทรสำร      :  (662) 0-2285-4991, 0-2285-4942 
Website      :   http://www.topp.co.th 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี      :  12 พฤษภำคม 2526 
จดทะเบียนเป็น บมจ.      :   3 มิถนุำยน 2537 
   
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์           :  บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(แห่งประเทศไทย) จ ำกดั 
       93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
       กรุงเทพมหำนคร 10400 
       โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9001 

ผูส้อบบญัชี      :  นำงสำวดรณี สมก ำเนิด 
        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต ทะเบียนเลขที่ 5007 
       ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 
        491/27 สีลมพลำซ่ำ ถนนสีลม บำงรกั กรุงเทพมหำนคร 
      โทรศพัท ์0-2234-1676, 0-2237-2132  
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สินทรพัยร์วม 
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ขอ้มลูทางการเงินโดยสรปุ 
     หน่วย : ล้านบาท 
 2563 2562 2561 
งบก าไรขาดทุน    

ขำยสทุธิ  1,587.30 1,577.99  1,654.43 

รำยไดร้วม  1,600.18 1,600.44 1,674.65 

ก ำไรขัน้ตน้  253.26    231.84            226.92      
ก ำไรสทุธิ 130.92      113.56              94.83      
งบแสดงฐานะทางการเงนิ    

สินทรพัยร์วม 1,703.33 1,497.95          1,426.53       
หนีสิ้นรวม 279.74     167.49             182.20             
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,423.59 1,330.46          1,244.33          
หุ้น    

ก ำไรสทุธิต่อหุน้                (บำท) 21.82 18.93             15.81 

เงินปันผลต่อหุน้               (บำท) 6.33* 5.50 4.67                  
มลูค่ำตำมบญัชีต่อหุน้      (บำท) 237.27 221.74           207.39               
* ยงัไม่ไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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สารจากคณะกรรมการ 
ปี 2563 ที่ผ่ำนมำเป็นปีที่ภำวะเศรษฐกิจทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศมีควำมผนัแปรสูง เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของ

ไวรสัโคโรนำ หรือ COVID – 19 ส่งผลใหเ้กิดภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัทั่วโลกท ำใหค้วำมตอ้งกำรผลิตภณัฑพ์ลำสติกและบรรจุภณัฑ์

พลำสติกที่ใชใ้นอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องชะลอตวัลงตำมไปดว้ย ซึ่งท ำให ้บริษัท ไทย.โอ.พี.พี. จ ำกัด (มหำชน) ไดร้บัผลกระทบอยู่บำ้ง

ส ำหรบัปรมิำณค ำสั่งซือ้บำงส่วนงำนท่ีลดลง ขณะที่ค  ำสั่งซือ้ของส่วนงำนบรกิำรงำนพิมพก์ลบัเป็นผลในเชิงบวก 

โดยภำพรวมในปี 2563 บรษิัทฯ มียอดขำยรวม 1,587.30 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 9.31 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น 0.59% ส่วน

ใหญ่เพิ่มขึน้จำกส่วนงำนบริกำรงำนพิมพ ์ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID - 19 ส่งผลใหบ้รษิัทฯ 

ไดร้บัค ำสั่งซือ้สินคำ้กลุ่มผลิตภัณฑฆ์่ำเชือ้โรคและผลิตภัณฑท์ ำควำมสะอำดเขำ้มำจ ำนวนมำก ประกอบกับปีนีร้ำคำน ำ้มนัตลำดโลก

ลดลง ตลอดจนค่ำเงินบำทท่ีแข็งค่ำอย่ำงต่อเนื่องท ำใหเ้ม็ดพลำสติกมีรำคำถกูลง จึงส่งผลต่ออตัรำตน้ทนุวตัถดุิบของบริษัทฯ ลดลงตำม

ไปดว้ย ส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีก ำไรสทุธิ 130.92 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 17.36 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ 15.29% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ในนำมคณะกรรมกำรบริษัท ใคร่ขอขอบคุณคณะผูบ้รหิำร และพนกังำนบริษัทฯ ทุกท่ำน ท่ีไดท้ ำงำนกันอย่ำงเต็มที่ ขอบคุณ

ลกูคำ้ทุกท่ำนที่ใหก้ำรสนบัสนุนบรษิัทฯ อย่ำงดีมำตลอด ทำ้ยนีข้อขอบคุณผูถื้อหุน้ พนัธมิตรธุรกิจและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่ำน บรษิัทฯ หวงั

เป็นอย่ำงยิ่งที่จะไดร้บักำรสนบัสนนุจำกทกุฝ่ำยเช่นนีต้่อไป 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                        สธีุ  ล่ิมอติบลูย ์        อรนิทร ์ จิรำ 
       รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร               ประธำนกรรมกำร 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งจัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำร

บญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยไดม้ีกำรพิจำรณำเลือกใชน้โยบำยกำรบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลู

สำระส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

 คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรที่เป็นอิสระ ก ำกับดูแลงบกำรเงิน และ

ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในใหม้ีประสิทธิผล เพื่อใหม้ีควำมมั่นใจไดว้่ำ มีกำรบนัทึกขอ้มลูทำงบญัชีถกูตอ้งครบถว้นอย่ำงเพียงพอ 

ทนัเวลำ และป้องกันไม่ใหเ้กิดกำรทุจรติหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติ โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในรำยงำนของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งไดแ้สดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีนีแ้ลว้ 

 คณะกรรมกำรบรษิัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ สำมำรถสรำ้งควำมเชื่อมั่นไดว้่ำ งบกำรเงินของบรษิัท 

ไทย โอ.พี.พี. จ ำกัด (มหำชน) แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรบัปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้

ถกูตอ้งในสำระส ำคญัแลว้ 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                        สธีุ  ล่ิมอติบลูย ์        อรนิทร ์ จิรำ 
    รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร                ประธำนกรรมกำร 
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ ดร.นิลสวุรรณ 
ลีลำรศัมี ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำยชัยสิทธ์ิ เจริญสัตย ์และนำยปมุข ศิริอังกุลเป็นกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงเป็นอิสระ ไม่มีขอ้จ ำกัดในกำรไดร้บัขอ้มลู ภำยใตข้อบเขตตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รบั
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งสอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้
ไดร้บัควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกผูบ้ริหำร และพนักงำนที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งกำรปฏิบตัิดงักล่ำวครอบคลมุในเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำร
ควบคมุภำยใน กำรบรหิำรควำมเส่ียง ควำมโปรง่ใสในกำรบรหิำรของฝ่ำยจดักำร รวมทัง้กำรปกป้องผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

ในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญำต และฝ่ำย
บริหำร เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ซึ่งจะจัดขึน้ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในทุกไตรมำส เพื่อรำยงำนและหำรือร่วมกันกับ
คณะกรรมกำรบรษิัท โดยสรุปไดด้งันี ้

1. สอบทำนงบกำรเงินประจ ำไตรมำสและตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2563 ร่วมกับทีมผู้สอบบัญชี ฝ่ำยบริหำร งำน
ตรวจสอบภำยใน และรบัฟังค ำชีแ้จงของฝ่ำยบรหิำรเพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรบญัชีกบับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัไดจ้ดัท ำขึน้อย่ำงถกูตอ้งตำมควร กำรเปิดเผยขอ้มลูเพียงพอ เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป 

2. สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน โดยอนุมัติแผนกำรตรวจสอบที่เนน้ระบบกำรป้องกันควำมเส่ียง ระบบกำร
ควบคุมภำยใน ทัง้ดำ้นกำรปฏิบัติงำน (Operation) กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial) และกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั (Compliance) ที่เพียงพอเหมำะสม เพื่อก่อใหเ้กิดกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอนัเป็นประโยชนก์บับริษัท และผูถื้อ
หุน้ นอกจำกนีฝ่้ำยตรวจสอบภำยในไดด้  ำเนินกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ โดยไดป้ระชมุหำรือกบัเจำ้หนำ้ที่และผูบ้รหิำร
ของหน่วยงำนที่รบัตรวจถึงควำมเป็นไปไดข้องแนวทำงกำรแกไ้ขปรบัปรุง เพื่อประโยชนส์งูสดุของงำนตรวจสอบภำยใน 
และเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจในระบบกำรควบคมุภำยในท่ีตอ้งพฒันำตำมกำรเปล่ียนแปลงของสภำวกำรณแ์ละเทคโนโลยี 

3. กำรก ำกับดูแลที่ดี คณะกรรมกำรบรษิัทใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรงำนตำมหลกักำรของกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ดว้ย
ควำมโปรง่ใส และมีจรยิธรรม ตลอดจนกำรดแูลใหบ้รษิัทไดป้ฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 
และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนที่ก ำกบัดแูล เพื่อควำมเชื่อมั่นของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยกำรประเมินจะมุ่งเนน้ควำมเป็นอิสระ คุณภำพผลงำน และ
ชื่อเสียง ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้สนอต่อดณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อขออนุมตัิที่ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตัง้นำงณัฐสรคัร ์
สโรชนนัทจ์ีน ทะเบียนเลขท่ี 4563 หรือนำยชยัยทุธ องัศวุิทยำ ทะเบียนเลขท่ี 3885 หรือ นำงสำวดรณี สมก ำเนิด ทะเบียน
เลขที่ 5007 หรือ นำงสำวจำรุณี น่วมแม่ ทะเบียนเลขที่ 5596  แห่งส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทประจ ำปี 2563 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 1,130,000 บำท (ปี 2562 : 1,080,000 บำท) เพื่อเสนอขอ
อนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้  

5. กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำแลว้และไม่มีประเด็นสอบทำนเพิ่มเติมจำกรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกันท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษัท รำยชื่อและ
รำยกำรท่ีเกิดขึน้กบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ปรำกฏตำมที่ไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินซึง่อยู่ในรำยงำน
ประจ ำปีฉบบันี ้ส ำหรบันโยบำยกำรก ำหนดรำคำ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตไดแ้สดงควำมเห็นเก่ียวกับประเด็นดงักล่ำวไวว้่ำ 
ไม่แตกต่ำงจำกรำยกำรที่กระท ำกับกิจกำรที่ไม่เก่ียวข้อง เป็นรำคำตำมสัญญำ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบรษิัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำ รำยกำรดงักล่ำวมีควำมยตุิธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัท 
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6. จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน  

- ดร.นิลสวุรรณ   ลีลำรศัมี จ ำนวนกำรเขำ้รว่มประชมุ 4/4 
- นำยชยัสิทธ์ิ เจรญิสตัย ์ จ ำนวนกำรเขำ้รว่มประชมุ 4/4 
- นำยปมขุ ศิรอิงักลุ จ ำนวนกำรเขำ้รว่มประชมุ 4/4 

 
นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมส ำคญัของกำรบรหิำรควำมเส่ียงในทุกโอกำสที่มีกำรประชุมหำรือกับบริษัท มี

ควำมเห็นว่ำ บริษัทมีกลไกในกำรจัดกำรตำมควรแล้ว  และมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ ทั้งนี ้
คณะกรรมกำรบรษิัท มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และสนบัสนนุใหฝ่้ำยบรหิำรพฒันำคณุภำพของระบบกำรควบคมุภำยใน และ
กำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นให้ทุกหน่วยงำนร่วมมือกันในกำรบริหำรควำมเส่ียง และจัดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ด ำเนินกำรตรวจสอบและน ำเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบอย่ำงเครง่ครดัเป็นกำรล่วงหนำ้ เพื่อจดัท ำ
รำยงำนและติดตำมกำรปรบัปรุงพฒันำต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ดร.นิลสวุรรณ  ลีลำรศัมี) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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โครงสร้างการจัดการ 
 
  1.  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบรษิัท มีกรรมกำร จ ำนวน 11 ท่ำน ดงัรำยนำมต่อไปนี ้ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
การเขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 

(คร้ัง) 
นำยอรนิทร ์     จิรำ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร 7/7 
นำยสธีุ         ล่ิมอติบลูย ์ รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 7/7 
นำยชวลิต       ล่ิมอติบลูย ์ กรรมกำร 7/7 
ร.ต.อ. สเุมธ    ล่ิมอติบลูย ์ กรรมกำร 7/7 
นำยบญุช ู       ล่ิมอติบลูย ์ กรรมกำร 5/7 
นำยมงคล       ล่ิมอติบลูย ์ กรรมกำร 5/7 
นำยสรุภำพ     ล่ิมอติบลูย ์ กรรมกำร 6/7 
นำยธนำ          โพธิก ำจร กรรมกำร 6/7 
ดร.นิลสวุรรณ   ลีลำรศัม ี กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  7/7 
นำยชยัสทิธ์ิ      เจรญิสตัย ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 7/7 
นำยปมขุ          ศิรอิงักลุ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 6/7 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบกิจกำรทัง้หลำยของบรษิัท และมีอ ำนำจหนำ้ที่ด  ำเนินกำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย 
วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท และตำมมติของที่ประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ และมีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆ ตำมที่ระบไุวใ้นหนงัสือ
บรคิณหส์นธิ นอกจำกนีย้งัมีหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทและก ำกับควบคุมดูแล ใหฝ่้ำยจดักำร
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นตำมนโยบำยที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสรุปดงันี ้

1. ดแูลและจดักำรใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิัทเป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมทัง้ 
     มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
2. ใหค้วำมเห็นชอบดำ้น วิสยัทศัน ์ภำรกิจ และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
3. ใหข้อ้เสนอแนะ ดำ้นนโยบำยกำรบรหิำรจดักำร แผนธุรกิจ งบประมำณ กลยทุธ ์และเป้ำหมำยกำรปฏิบตัิงำนท่ีเสนอโดย
ฝ่ำยจดักำร 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท และควำมคืบหนำ้ของงำนแต่ละโครงกำร 
5. พิจำรณำงบกำรเงินประจ ำไตรมำส และประจ ำปี และดูแลให้มีกำรจัดท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รบัรอง
ทั่วไป 

6. ดแูลก ำกับใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิผล และกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม ตลอดจนกำรตรวจสอบทัง้
จำกผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชีภำยนอกใหท้ ำหนำ้ที่อย่ำงมีประสิทธิผล 

7. ดูแลใหม้ีผูท้  ำหนำ้ที่ในกำรส่ือสำรในเรื่องต่ำงๆ กับผู้ถือหุน้รำยย่อยและผู้สนใจลงทุนทั่วไป รวมทั้งกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูล 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บรษิัทก ำหนดใหค้ ำว่ำ “กรรมกำรอิสระ” หมำยควำมรวมถึง กรรมกำรท่ีไม่ท ำหนำ้ที่จดักำรของบรษิัท บริษัทในเครือ บริษัท
รว่ม เป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำรและผูถื้อหุน้ที่มีอ  ำนำจควบคุม และเป็นผูซ้ึ่งไม่มีควำมสมัพันธท์ำงธุรกิจกับบรษิัท
ในลกัษณะที่จะท ำใหม้ีขอ้จ ำกดัในกำรแสดงควำมเห็นที่เป็นอิสระ ซึ่งบรษิัทไดก้ ำหนดคณุสมบตัิของ “กรรมกำรอิสระ” ของบรษิัท 
ดงันี ้

1 ถือหุน้ไม่เกิน 1%*ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บรษิัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่
อำจมีควำมขดัแยง้ 

2 ไม่เป็นลกูจำ้ง พนักงำน ที่ปรกึษำ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่
อำจมีควำมขดัแยง้ 

3 ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ 
4 ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ในลกัษณะที่

อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระ 
5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุม

บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมหรือหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

6   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้รกิำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรือท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ซึ่ง
ไดร้บัค่ำบรกิำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

7   ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้ับแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8   ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ 
หรือถือหุน้เกิน 1% ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและ
เป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9   ไม่มีลกัษณะอืน่ใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
* บคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ หมำยถึง บคุคลดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูบ้รหิำรของผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(ข) ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(ค) ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(ง) บคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรส หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกับบคุคลตำม 

(ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งไดแ้ก่ บิดำ มำรดำ คู่สมรส บตุร หรือญำติสนิทอื่น 
(จ) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอ ำนำจควบคุมหรือมีส่วนไดเ้สียอื่นใดไม่ว่ำโดย

ทำงตรงหรือทำงออ้มอย่ำงมีนยัส ำคญั 
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2. ผู้บริหาร 

คณะผูบ้รหิำรของบรษิัทมีจ ำนวน 12 ท่ำน ดงัรำยนำมต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 

กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้มีอ  ำนำจในกำรจัดกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัท และเป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรใชด้ลุยพินิจส ำหรบักำรพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรลงทุน หรือรำยกำรต่ำงๆตำมปกติ
ธุรกิจเพื่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น กำรพิจำรณำแผนงำนประจ ำปี ซึ่งเสนอ โดยคณะผูบ้รหิำรของบรษิัท ผ่ำนผูจ้ดักำรทั่วไป 
กำรติดตำมผลกำรประกอบกำรของบรษิัท เปรียบเทียบกบัแผนงำนประจ ำปี เป็นรำยเดือน กำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรผลิต 
กำรจ ำหน่ำย และแนวทำงกำรปฏิบตัิในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆของบรษิัทโดยมีอ ำนำจด ำเนินกำรแทนบรษิัทตำมที่ระบไุวใ้นหนงัสือ
รบัรองกระทรวงพำณิชย ์ระบุชื่อและจ ำนวนกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท คือ นำยสธีุ ล่ิมอติบูลย ์ ร.ต.อ.สเุมธ 
ล่ิมอติบูลย ์นำยชวลิต ล่ิมอติบูลย ์และ นำยบุญชู ล่ิมอติบูลย ์สองในส่ีคนนีล้งลำยมือร่วมกันและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท
เป็นผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัทได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
นำยสธีุ                      ล่ิมอติบลูย ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร (ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร) 
นำงสำวจนัทนำ          ล่ิมอติบลูย ์ ผูจ้ดักำรทั่วไป 
นำงสำวธีรำรตัน ์        ล่ิมอติบลูย ์ ผูจ้ดักำรทั่วไปฝ่ำยงำนพิมพฉ์ลำกกำว 
นำยมรุธร                   ล่ิมอติบลูย ์ ผูจ้ดักำรโครงกำร สำขำเวลโกรว ์และผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและ

กำรเงิน  
นำยพีรวชิญ ์              จนัทรส์มทุร ์ ผูจ้ดักำรโรงงำนแมททลัไลซ ์ 
นำงสำวไพฑรูย ์  ทรำบรมัย ์ ผูจ้ดักำรโรงงำนสำขำลำดกระบงั 
นำงสำวอรุณรกัษ์       เลิศวไลพงศ ์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้ 
นำงสำวสิรวิรรณ  จนัทรก์ระจ่ำงแจง้ ผูจ้ดักำรฝ่ำยเทคนิควจิยัและพฒันำ 
นำยกฤษณ เบ็ญกำรมี รกัษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยคลงัสินคำ้และจดัส่ง 
นำยประเสรฐิ  สตัยำอภิธำน ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย 
นำยอคัรพร  บรรจงศิลป์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยบคุคลและธุรกำร 
นำงสำวศิรำณี  นำมณี ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และผูค้วบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 
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คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป ผูจ้ดัการทัว่ไป 
(ฝ่ายงานพิมพฉ์ลากกาว) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายผลิต 

โรงงานลาดกระบงั 
(Cast Film) 

ส านกังานส่วนกลาง 

ฝ่ายการตลาด(ฟิลม์) 

ฝ่ายขาย (ฟิลม์) 

เลขานุการบริษทั 

 

ฝ่ายจดัซ้ือ 

 
ฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง 

 
ฝ่ายเทคนิควิจยัและพฒันา 

 

ท่ีปรึกษา 

โรงงานถนนจนัทน์ 

โรงงานเวลโกรว ์ซอย 6 

ฝ่ายบุคคลและธุรการ 

 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

โรงงานเวลโกรว ์ซอย 6 

(Metallized Film) 

โรงงานเวลโกรว ์ซอย 6  
(Blown Film) 

 

ฝ่ายสารสนเทศ 

 

โรงงานเวลโกรว ์ซอย 2 
(หลอดยาสีฟัน) 

 

ฝ่ายส านกักรรมการ 

 

ผังโครงสร้างองคก์ร 



12 | P a g e รายงานประจ าปี 2563 บริษัท ไทย โอ.พ.ีพ.ี จ ากัด (มหาชน)  

 
3. เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัท : นำงสำวแสงจนัทร ์ ศิรสิวสัดิ ์
คณะกรรมกำรไดม้อบหมำยหนำ้ที่ ที่รบัผิดชอบด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้

1. จดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรดงัต่อไปนี ้
1.1 ทะเบียนกรรมกำร 
1.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร 
1.3 รำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลู และรำยงำนประจ ำปี 
1.4 หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
1.5 จดักำรประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ 
1.6 ดแูลใหม้ีกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมกำร 
1.7 ท ำหนำ้ที่เป็นศนูยก์ลำงติดต่อส่ือสำรกบัผูล้งทนุทั่วไป และกำรใหข้่ำวสำรของบรษิัท 
1.8 ให้ค ำแนะน ำเบือ้งตน้แก่กรรมกำรเก่ียวกับขอ้กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และแจ้งข่ำวกำรเปล่ียนแปลงในเรื่อง

ดงักล่ำวขำ้งตน้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดป้ฏิบตัิตำมอย่ำงถกูตอ้งและสม ่ำเสมอ 
1.9 ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบรษิัท 

2. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้รหิำร 
3. เป็นผูป้ระสำนงำน ในกำรแจง้ขอ้มลูผูบ้รหิำรของบรษิัท (แบบ 35-E1) 
4. แจง้รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรพัยต์่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์

ตำมมำตรำ 59 
5. ด ำเนินกำรอืน่ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

 
   4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

หลักเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัท ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน พิจำรณำก ำหนด

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรตำมแนวทำง ดงัต่อไปนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท ใหพ้ิจำรณำจำกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและกำรท ำงำนของกรรมกำร โดย
ค ำนึงถึงประเภทและขนำดของธุรกิจของบริษัทร่วมกับกำรเทียบเคียงกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรม
เดียวกนั โดยใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทน ำเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
ประเภทค่าตอบแทน 

▪ ค่ำเบีย้ประชมุ ( Attendance Fee) โดยจะจ่ำยใหก้บักรรมกำรทกุท่ำนท่ีเขำ้ประชมุ 
▪ ค่ำตอบแทนประจ ำ (Retainer Fee) เช่น ค่ำตอบแทนรำยเดือน รำยปี โดยก ำหนดตำมต ำแหน่งและหน้ำที่ควำม

รบัผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน  
▪ ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท (Incentive) โดยกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทมำพิจำรณำรว่ม

ดว้ย 
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(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

 ส ำหรบัปี 2563 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย ค่ำเบีย้ประชุม เงินเดือน และโบนัส รวมทั้ง
ค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินของผูบ้รหิำร ตลอดปี 2563 มีมลูค่ำ เป็นจ ำนวน 25.14 ลำ้นบำท ซึ่งมีรำยละเอียด ดงันี ้

   คณะกรรมกำรบรษิัท                   1.73       ลำ้นบำท 
   คณะกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ                 0.82       ลำ้นบำท 
   ผูบ้รหิำร 12 ท่ำนจ่ำยเป็นเงินเดือนและโบนสัรวม                        22.59       ลำ้นบำท  
 
(2) ค่าตอบแทนอื่น     - ไม่มี - 

 

5.  บุคลากร  
จ านวนพนักงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 469 คน ดังนี ้: 
 ฝ่ำยผลิต  - สำขำลำดกระบงั 36 คน 
   - สำขำเวลโกรว ์ 217 คน 
    - สำขำถนนจนัทน ์ 115 คน 

                 ฝ่ำยขำยและกำรตลำด                                                      32      คน   
    ฝ่ำยบคุคลและธุรกำร                                                        26  คน 
    ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน                                                        14     คน 
    อืน่ๆ                                                                29     คน 

คา่ตอบแทนของพนักงาน 
 (หน่วย: ลำ้นบำท)        ปี 2563   ปี 2562    ปี 2561 
 เงินเดือนและค่ำจำ้ง 116.14 113.92 110.37   
 โบนสั   19.93 18.99 18.18  
 เงินคำ่ล่วงเวลำ เบีย้เลีย้งและอืน่ๆ 46.09 40.89 46.66   

    รวม                                                 182.16           173.80           175.21            
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 

 บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นอย่ำงยิ่ง โดยมุ่งเน้นพัฒนำศักยภำพของพนักงำนให้มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และทกัษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำนใหป้ระสบผลส ำเร็จ เริ่มตัง้แต่กำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ เพื่อใหพ้นกังำนมี
ควำมเขำ้ใจถึงโครงสรำ้งองคก์ร ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบ สวสัดิกำร สิทธิประโยชนต์่ำงๆ ในภำพรวม 
และกำรแนะน ำตวัใหทุ้กหน่วยงำนก่อนส่งตวัใหต้น้สังกัด เพื่อฝึกอบรมเฉพำะทำง ในขอบเขตตำมหนำ้ที่ที่รบัผิดชอบ (On the 
job training) และบริษัทยังมีนโยบำยส่งพนักงำนไปอบรมสมันำภำยนอก เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู ้ทักษะและเพิ่มศักยภำพของ
พนกังำน รวมทัง้บรษิัทไดม้ีกำร update Trends ควำมรูใ้หม่ๆ โดยจดัหำวิทยำกรผูเ้ชี่ยวชำญ เขำ้มำอบรม สมัมนำภำยในใหก้ับ
พนักงำน โดยจัดใหม้ีตำรำงกำรอบรมสัมมนำประจ ำปี ซึ่งบรรจุไว้ทั้งกำรเรียนรูด้ำ้นวิชำชีพเฉพำะทำงโดยมีผูเ้ข้ำร่วมเฉพำะ
หน่วยงำนนั้น และกำรเรียนรูร้่วมกันทั้งองคก์ร เพื่อพฒันำใหบุ้คลำกรมีทักษะควำมรูน้อกเหนือจำกงำนที่ปฏิบัติ ทัง้ในแง่ Soft 
Skill และ Hard Skill เช่น หลักสูตรมำตรฐำนคุณภำพต่ำงๆเช่น ISO 9001 : 2015 GMP และ FSSC 22000 หลักสูตร The 
Power of Growth Mindset หลกัสตูร MS.Office Excel 2013 ระดบักลำงและระดบัสงู เป็นตน้  

 โดยทั่วไปบริษัทมีนโยบำยที่จะปรบัเงินเดือนให้กับพนักงำนในทุกปี ซึ่งจะจัดสรรใหพ้นักงำนตำมผลประกอบกำรของ
บริษัทและผลกำรประเมินกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล รวมทัง้สวัสดิกำรดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี โดยจัดใหม้ี
แพทยใ์หค้  ำปรกึษำ แนะน ำปัญหำดำ้นสขุภำพ ใหก้บัพนกังำนภำยหลงักำรทรำบผลกำรตรวจสขุภำพเป็นรำยบคุคล กำรจดังำน
สงัสรรคป์ระจ ำปี รถรบั - ส่งและเครื่องแบบพนกังำน กจิกรรมออกก ำลงักำย โยคะ แอโรบิค  

 นอกจำกนี ้บรษิัทเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรพฒันำบุคลำกรดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยจดัใหม้ีกำรรณรงคล์ด
กำรใชท้รพัยำกรเพื่อลดภำวะโลกรอ้น เปิดรบัอำสำสมคัรในกำรเขำ้รว่มกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมกำรกุศล กิจกรรมเพื่อสำธำรณะ
ประโยชน เช่น โครงกำรสรำ้งต่อเติม เพิ่มพลังใจ ใหน้อ้งๆ ณ Bamboo School จ.กำญจนบุรี  เพื่อกำรพัฒนำตน พัฒนำงำน 
และพฒันำสังคม  เพรำะเรำเชื่อว่ำกำรพัฒนำบุคลำกรจะเกิดผลลพัธ ์ก็ต่อเมื่อบุคลำกรไดร้บักำรพัฒนำทัง้ทำงร่ำงกำย จิตใจ 
และควำมรู ้ควบคู่กนัไป 
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รายละเอียดโดยย่อของกรรมการและผู้บริหาร 
                  * จ ำนวนหุน้ตำมที่แสดง รวมจ ำนวนหุน้ของผูถ้ือหุน้ท่ีเกี่ยวขอ้งกนัตำม มำตรำ 258 
 

ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒ ิ
 

ประวัตกิารท างาน 
 

* จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ 
ณ 31 ธ.ค 2563 

ความสัม 
พันธก์ับ

ผู้บริหารอ่ืน หุ้น ร้อยละ 

1. นำยอรินทร ์ จิรำ 
    ประธำนกรรมกำรอิสระ    
    และประธำนกรรมกำร   
     
  
  
  
  

71  - ปริญญ ำโท  MBA, University of California, Berkeley, 
U.S.A. 

 - ปริญญำตรี สำขำ Chemical Engineering, University of 
California, Berkeley, U.S.A. 

 - อบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program 
   (DAP รุ่น 155/2018) 
    สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 2551 – ปัจจุบนั 
 
2554 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – 2563 
 
2549 – 2563 
 
2548 – 2563 

ประธำนสภำที่ปรกึษำธุรกิจอำเซียน ประเทศไทย  
รองประธำนสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประธำนกรรมกำร  
บริษัท อมตะบีไอจีอินดสัเทรียลแก๊ส จ ำกดั 
ประธำนกรรมกำร  
บริษัท ย่ำงกุง้อินดสัเทรียลแก๊ส จ ำกดั                      
กรรมกำรที่ปรกึษำอำวโุส  
บริษัท บำงกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ำกดั 
ประธำนกรรมกำร  
บริษัท มำบตำพดุอินดสัเทรียลแก๊ส จ ำกดั 

 

- - ไม่มี 

2. นำยสธีุ  ลิ่มอติบูลย ์
    รองประธำนกรรมกำร   
    และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
    (มีอ ำนำจลงนำมผูกพนั) 
 

69  - ปริญญำโท วิศวกรรม แขนงอตุสำหกรรมโรงงำน 
มหำวิทยำลยั TEXAS A&M  สหรฐัอเมริกำ 

 - ปริญญำตรี  คณะวิศวกรรมศำสตร ์
จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 - อบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program 
   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 

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

กรรมกำร  
บรษิัท กิมไป๊ จ ำกดั 
หุน้ส่วน   
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เหรียญทองกำรพิมพ ์
กรรมกำร 
บริษัท เหรียญทองกำรพิมพ ์(กิมไป๊) จ ำกดั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษัท กิมไป๊ โคต้ติง้ จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอรต์ี ้จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัท แอล.เอ. พลำสแพค จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัทไดอิชิ แพคเกจจิง้ จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัท เหรียญทอง ลำมทิิวบ ์จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จ ำกดั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษัท เหรียญทอง โรตำรี ่จ ำกดั 

 

720,235 12.00 ไม่ม ี

3.นำยชวลิต  ลิ่มอติบูลย ์
   กรรมกำร 
  (มีอ ำนำจลงนำมผูกพนั) 
 
 

79 
 

- Bathurst High School ประเทศออสเตรเลีย 
 - ประกำศนียบตัรทำงกำรบญัชี ประเทศสหรฐัอเมริกำ 
 - กำรอบรมทำงกำรพิมพ ์ประเทศเยอรมนันี 
 - อบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 

2549 – ปัจจุบนั 
    
2548 – ปัจจุบนั 
   
2544 – ปัจจุบนั 
   
2535 – ปัจจุบนั 
   
2528 – ปัจจุบนั 
 
2521 – ปัจจุบนั 
 
2515 – ปัจจุบนั 
 
2515 – ปัจจุบนั 
 
2515 – ปัจจุบนั 
 
2515 - ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
บริษัท กิมไป๊ โคต้ติง้ จ ำกดั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิัท กิมไป๊ พร๊อพเพอรต์ี ้จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัท แอล.เอ. พลำสแพค จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัทไดอิชิ แพคเกจจิง้ จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัท เหรียญทอง ลำมทิิวบ ์จ ำกดั จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัท สยำมหมึกพิมพแ์ละเคมีภณัฑ ์จ ำกดั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษัท ไทยออ๊ฟเซท จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัท กิมไป๊ จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัท เหรียญทอง โรตำรี่ จ ำกดั 
หุน้ส่วนผูจ้ดักำร 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เหรียญทองกำรพิมพ ์
 
 
 
 
 
 
 

830,183 
 

13.84 
 

พ่ีชำยนำยสธีุ 
ลิ่มอติบูลย ์
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒ ิ
 

ประวัตกิารท างาน 
 

* จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ 
ณ 31 ธ.ค 2563 

ความสัม 
พันธก์ับ

ผู้บริหารอ่ืน หุ้น ร้อยละ 

4. ร.ต.อ. สเุมธ  ลิ่มอติบูลย ์
     กรรมกำร 
    (มีอ ำนำจลงนำมผูกพนั) 

76  - ปริญญำเอก ทำงเคมี 
    UNIVERSITY OF CALIFORNIA (SAN DIEGO) 
 - ปริญญำตรี  คณะวิทยำศำสตร ์
    จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
 - อบรมหลกัสตูร Directors Accreditation  Program 
   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 

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

กรรมกำร 
บริษัท เหรียญทอง โรตำรี่ จ ำกดั 
กรรมกำร 
บรษิัท กิมไป๊ จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัท กิมไป๊ โคต้ติง้ จ ำกดั 
กรรมกำร 
บรษิัท กิมไป๊ พรอ๊พเพอรต์ี ้จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัท แอล.เอ. พลำสแพค จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัทไดอิชิ แพคเกจจิง้ จ ำกดั 
กรรมกำร 
บรษิัท ลิคิโทมิ จ ำกดั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษัท สภุำพฤกษ์ จ ำกดั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษัท เหรียญทอง ลำมทิิวบ ์จ ำกดั  
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิัท สยำมหมึกพิมพแ์ละเคมีภณัฑ ์จ ำก ั
กรรมกำร 
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จ ำกดั 
หุน้ส่วน 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เหรียญทองกำรพิมพ ์

875,263 14.59 พ่ีชำยนำยสธีุ 
ลิ่มอติบูลย ์

 
 

5. นำยบญุชู  ลิม่อติบูลย ์
     กรรมกำร 
    (มีอ ำนำจลงนำมผูกพนั) 
 
 
 
 
 
 
 

51  - ปริญญำโททำงดำ้นบริหำรธุรกิจ  สำขำกำรตลำด 
   สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่ งจุฬำลงกรณ ์
มหำวิทยำลยั 

 - ปริญญำตร ีวิศวกรรมศำสตร ์
   จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
 - อบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program 
   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 
 
 
 

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

กรรมกำร 
บรษิัท กิมไป๊ จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัท เหรียญทอง โรตำรี่ จ ำกดั 
กรรมกำร 
บริษัท เหรียญทอง ลำมทิิวบ ์จ ำกดั  
กรรมกำร 
บริษัท กิมไป๊ โคต้ติง้ จ ำกดั 
กรรมกำร 
บรษิัท กิมไป๊ พรอ๊พเพอรต์ี ้จ ำกดั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษัท แอล.เอ. พลำสแพค จ ำกดั 
หุน้ส่วนผูจ้ดักำร 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เหรียญทองกำรพิมพ ์

177,711 2.96 หลำนชำย
นำยสธีุ 

ลิ่มอติบูลย ์
 

6. นำยมงคล ลิม่อติบูลย ์
    กรรมกำร 
 

43  - ปริญญำโท MBA, University of Notre Dame, U.S.A.  
 - ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร ์
   จุฬำลงกรณ ์มหำวิทยำลยั 
 - อบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program 
   DAP รุ่น 167/2019 
   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

2543 – ปัจจุบนั    
 

ผูช้่วยกรรมกำรผุจ้ดักำร 
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จ ำกดั 

30,000 0.50 หลำนชำย
นำยสธีุ 

ลิ่มอติบูลย ์

7.นำยสรุภำพ  ลิ่มอติบูลย ์
   กรรมกำร 
 
 
 
 

37  - ปริญญำโท Industrial Engineering, Columbia 
University, U.S.A. 

 - ปริญ ญ ำโท  Management, Imperial College, United 
Kingdom 

 - ปรญิญำตรี  สำขำวิศวกรรมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 - อบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program 
   DAP รุ่น 165/2019 
   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

2553 – ปัจจุบนั    
 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษัท เหรียญทอง ลำมทิิวบ ์จ ำกดั 

30,000 0.50 หลำนชำย
นำยสธีุ 

ลิ่มอติบูลย ์

8.นำยธนำ  โพธิก ำจร 
   กรรมกำร 
 
 
 
 
 
 

40  - ปริญญำโท Management Science & Engineering 
Standford University, U.S.A.  

 - ปริญญำตรี  สำขำวิศวกรรมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 - อบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program 
   DAP รุ่น 165/2019 
   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 
 
 

2562 – ปัจจุบัน
  
2555 – 2562    

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
บริษัท กสิกร ไลน ์จ ำกดั 
ผู้ช่ วยผู้ จัด ก ำรใหญ่  ผู ้บ ริห ำรสำย  Digital 
Banking ธนำคำรไทยพำณิชย ์
 

42,000 0.70 หลำนชำย
นำยสธีุ 

ลิ่มอติบูลย ์
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒ ิ
 

ประวัตกิารท างาน 
 

* จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ 
ณ 31 ธ.ค 2563 

ความสัม 
พันธก์ับ

ผู้บริหารอ่ืน หุ้น ร้อยละ 

9. ดร.นิลสวุรรณ ลีลำรศัมี 
     กรรกรรมกำรอิสระและ 
     ประธำนกรรมกำร    
     ตรวจสอบ 
 

69  - ปริญญำเอก สำขำPhamaceutics, School of Phamarcy 
, West virginia University, U.S.A 

 - ปริญญำโท สำขำPhamaceutical Sciences, School of 
Phamarcy, West virginia University, U.S.A. 

 - ปริญญำตรี เภสัชศำสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศำสตร ์
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

 

2531 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมกำรบริหำรและหวัหนำ้ฝ่ำยวิจยัและพฒันำ 
บริษัท ถว้ยทองโอสถ จ ำกดั 
ประธำนกรรมกำร บริษัท โรแยล พลสั จ ำกดั 

 

- - ไม่ม ี

10.นำยชยัสิทธ์ิ  เจริญสตัย ์
    กรรมกำรอิสระและ 
    กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 

59 - ปริญญำโท MBA วิทยำลยักำรจดักำร 
 มหำวิทยำลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพ 

- ปริญญำตรี สำขำบญัชี คณะบริหำรธุรกิจ 
 มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 - MINI MASTER OF INFORMATION 
 TECHNOLOGY, 
 สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ฯลำดกระบงั 

 - MINI-CERTIFIED INVESTMENT &  
 SECURITIES ANALYST PROGRAM, 
 สมำคมนกัวิเครำะหห์ลกัทรพัย ์

 - อบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program 
 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 

2553 – ปัจจุบนั 
 
2552 – ปัจจุบนั 
 
2546 – 2551  

ที่ปรกึษำ 
บริษัท อมัพวำ อพำรเ์ทล จ ำกดั 
ที่ปรกึษำ 
บริษัท อะกรี ดีเวลเลอปเมนท ์จ ำกดั 
ทีมที่ปรกึษำแกไ้ขหนี ้NPLs 
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

- - ไม่ม ี

11.นำยปมขุ  ศิริองักุล 
    กรรมกำรอิสระและ 
    กรรมกำรตรวจสอบ 

50 - นิติศำสตรบ์ญัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 - ประกำศนียบตัรหลกัสตูร กฎหมำยทรพัยส์นิทำง  

 ปัญญำแห่งเนติบญัฑิตสภำ 
 - อบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program 
   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

2552 – ปัจจุบนั  
 
   
2551 – ปัจจุบนั 
     
2543 – ปัจจุบนั 
 
2539 – 2543 
 
2538       

ที่ปรกึษำ 
บริษัท ออสสิริส จ ำกดั 
บริษัท ออสสิริส ฟิวเตอรส์ จ ำกดั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษัท ปมขุ ที่ปรกึษำกฎหมำย จ ำกดั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษัท ปมขุ กฎหมำย จ ำกดั 
ทนำยควำม 
บริษัท ส ำนกักฎหมำย ศกัยภำพ จ ำกดั 
ทนำยควำม 
บริษัท อำณำจกัร กฎหมำย จ ำกดั 

- - ไม่ม ี

12.นำงสำวจนัทนำ  ลิม่อติบูลย ์
     ผูจ้ดักำรทั่วไป 
 
 
 

49  - ปริญญำโททำงดำ้นบริหำรธุรกิจสำขำกำรตลำด 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร ์
แห่งจุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 - ปริญญำตรีทำงดำ้นบริหำรธุรกิจ 
สำขำ BUSINESS ENTREPRENEURSHIP, 
UNIVERSITY OF SOUTHERN      

   CALIFORNIA, LOS ANGELES, U.S.A 
 

2539 – ปัจจุบนั    
 
2537 – 2538       

ผูจ้ดักำรทั่วไป 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
EXECUTIVE ASSISTANT, OFFICE OF THE 
PRESIDENT ธ น ำ ค ำ ร แ ห ล ม ท อ ง  จ ำ กั ด 
(มหำชน) 

 

223,710 3.73 หลำนสำว
นำยสธีุ 

ลิม่อติบูลย ์

13. นำงสำวธีรำรตัน ์  ล่ิมอติบูลย ์
      ผูจ้ดักำรทั่วไปฝ่ำยงำน   
      พิมพฉ์ลำกกำว 
 
 

45  - ปริญญำตรี สำขำกำรเงินและกำรธนำคำร 
คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี 

   จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
 

2542 – ปัจจุบนั 
 
2540 – 2542 
 

ผูจ้ดักำรทั่วไป ฝ่ำยงำนพิมพฉ์ลำกกำว 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยปรบัปรุงโครงสรำ้งหนี ้
SGV-Arthur Anderson (KPMG ปัจจุบนั) 

147,710 2.46 หลำนสำว
นำยสธีุ 

ลิ่มอติบูลย ์

14. นำยมรุธร ลิ่มอติบูลย ์
      ผูจ้ดักำรโครงกำร  
      สำขำเวลโกรว ์
      และผูร้บัผิดชอบสงูสดุใน   
      สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 

38  - ปรญิญำโท สำขำวิศวกรรมศำสตรก์ำรบริหำร 
   Case Western Reserve University 
 - ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร ์

System & Control Engineering  
Case Western Reserve University 
 

2561 – ปัจจุบนั    
 
2553 – ปัจจุบนั    

ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
ผูจ้ดักำรทั่วไปโครงกำร สำขำเวลโกรว ์     
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 

30,000 0.50 หลำนชำย
นำยสธีุ 

ลิ่มอติบูลย ์

15.นำงสำวไพฑูรย ์ ทรำบรมัย ์
     ผูจ้ดักำรโรงงำน 
     สำขำลำดกระบงั 
 
 
 

40  - ประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สงู  สำขำกำรบญัชี 
   วิทยำลยัเทคนิคบุรีรมัย ์

2560 – ปัจจุบนั 
 
2556 –  2560 
 
2545 – 2556 
 

ผูจ้ดักำรโรงงำน สำขำลำดกระบงั 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
รกัษำกำรผูจ้ดักำรโรงงำน สำขำลำดกระบงั 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
หวัหนำ้แผนกคลงัพสัดแุละกำรจดัส่ง 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 

 

- - ไม่ม ี

16.นำยพีรวิชญ ์ จนัทรส์มทุร ์
     ผูจ้ดักำรโรงงำนแม็ททลัไลซ ์
 
 
 

39  - ปริญญำตรี  สำขำวิศวกรรมเครื่องกล 
   มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

2552 – ปัจจุบนั 
   
2551 – 2552 
 
2550 – 2551 
 
2547 – 2550 
 

ผูจ้ดักำรโรงงำนแม็ททลัไลซ ์
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
Project Engineer 
บริษัท แมนสรวงวิศวกรรม จ ำกดั 
Process/ Design Engineer 
บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกดั  
Project Engineer 
บริษัท ไตรเทค เอ็มทีเอส จ ำกดั  

- - ไม่ม ี
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ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒ ิ
 

ประวัตกิารท างาน 
 

* จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ 
ณ 31 ธ.ค 2563 

ความสัม 
พันธก์ับ

ผู้บริหารอ่ืน หุ้น ร้อยละ 

17. นำงสำวอรุณรกัษ์ เลิศวไลพงศ ์
      ผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้ 
 
 

39   - ปริญญำตร ีคณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์
    สถำบนัรำชภฏัธนบรีุ 

2561 – ปัจจุบนั 
 
2560 – 2561 
 
2558 – 2560 
2554 – 2558  
2553 – 2554       

ผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้ 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
รกัษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้ 
บรษิัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
หวัหนำ้ประสำนงำนฝ่ำยขำยและวำงแผนกำรผลิต 
ประสำนงำนขำย 
Data Management 
บริษัท อินเด็กซ ์ลิฟว่ิงมอลล ์จ ำกดั 
 

- - ไม่ม ี

18.นำงสำวสิรวิรรณ จันทรก์ระจ่ำงแจง้ 

     ผูจ้ดักำรฝ่ำยเทคนิควิจยั    
     และพฒันำ 
 

50  - ปริญญำโท  สำขำกำรจดักำรอตุสำหกรรม 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

  - ปริญญำตรี สำขำเคมีอตุสำหกรรม 
     มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร 

- CONCISE M.B.A คณะเศรษฐศำสตร ์
    จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

2547 – ปัจจุบนั 
 
2540 – 2547 
 
 
2537 - 2540 
 
    

ผูจ้ดักำรฝ่ำยเทคนิควิจยัและพฒันำ 
บรษิัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
หวัหนำ้ฝ่ำยควบคมุคณุภำพและฝ่ำยเทคนิค 
วิจยั – พฒันำ 
บริษัท ไทย โอ.พี.พ.ี จ ำกดั (มหำชน) 
หวัหนำ้ฝ่ำยควบคมุคณุภำพ 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 

- - ไม่ม ี

19. นำยกฤษณ เบ็ญกำรีม 
      รกัษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำย 
      คลงัสินคำ้ และจดัส่ง 
 
 

34   - ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตรส์ำขำวิศวกรรม 
     โลจิสติกส ์
     มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

2562 – ปัจจุบนั 
 
2558 – 2561 
 
2555 – 2558 
 
2554 - 2555 
 
 

รกัษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยคลงัสนิคำ้ และจดัสง่  
บริษัท ไทย.โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
Site Manager (ประจ ำบริษัทลกูคำ้)  
บริษัท ISS Support Services Co.,Ltd 
Asst. Supply Equipment  
บริษัท Expert Team Co.,Ltd 
เจำ้หนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป (สถิติ) 
ส ำนกังำนสถิติจงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

- - ไม่ม ี

20. นำยประเสริฐ สตัยำอภิธำน 

     ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย 
55  - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 

    มหำวิทยำลยัพำยพั 
 - ปริญญำโท เศรษฐศำสตรม์หำบณัฑิต  
    มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
 - ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร ์สำขำไฟฟ้ำ  
    มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
 

2555 - ปัจจุบนั   
 
 2532 - 2555       

ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด  
บริษัท ฟูจิฟิลม ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
 

- - ไม่ม ี

21.นำยอคัรพร บรรจงศิลป์ 
      ผูจ้ดักำรฝ่ำยบุคคลและ   
      ธุรกำร        
 
 
 

47  - ปริญญำโท สำขำวิชำพฒันำสงัคม (วิเครำะหแ์ละ 
     วำงแผนนโยบำย) 
     สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร ์
  - ปริญญำตรี สำขำวิชำปรชัญำและศำสนำ 
    วิทยำลยัแสงธรรม 

2554 – ปัจจุบนั 
    
2550 – 2553 
 
2547 - 2550 
        
 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยบุคคลและธุรกำร 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบุคคล 
บริษัท ไอ ไลน ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เจำ้หนำ้ที่ประสำนงำนขำย 
ศนูยช์่วยเหลอืแรงงำนโฮปไตห้วนั 
 

- - ไม่ม ี

22.นำงสำวศิรำณี นำมณี 
     ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและ    
     กำรเงิน และผูค้วบคมุดแูล   
     กำรท ำบญัชี  
 
 
 

39  - ปริญญำโท คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี  
   สำขำกำรก ำกบัดแูลกิจกำร จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
 - ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรบญัชี 
    มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี 

2561 – ปัจจุบนั 
 
 
2555 – ปัจจุบนั 
 
2546 – 2554 
   

ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  
และ ผูค้วบคมุดแูลกำรท ำบญัชี   
บริษัท ไทย โอ.พี.พ.ี จ ำกดั (มหำชน) 
สมหุบ์ญัชี 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
ผูจ้ดักำรแผนกบญัชี 
บริษัท ซีพีพีซี จ ำกดั (มหำชน) 
 

- - ไมมี่ 

23.นำงสำวแสงจนัทร ์  ศิริสวสัด์ิ 
      เลขำนุกำรบริษัท 
 
 
 

40  - ปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร ์
    มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมติร 
 -  อบรมหลกัสตูรผูป้ฏิบตัิงำนเลขำนุกำรบริษัท 
 -  อบรมหลกัสตูรพืน้ฐำนกฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่        
    เกี่ยวขอ้งกบับริษัทจดทะเบยีน 

2553 – ปัจจุบนั 
 
2547 - ปัจจุบนั    
 

เลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 
เลขำนุกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน) 

- - ไม่ม ี
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ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุน้ 
1. หลักทรัพยข์องบริษัท 

▪ บรษิัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั (มหำชน)  ชื่อย่อหลกัทรพัย ์: TOPP 
▪ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 60 ลำ้นบำท  แบ่งเป็นหุน้สำมัญ  6,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท เรียกช ำระครบเต็ม

มลูค่ำแลว้  
▪ บรษิัทไม่มีหุน้บรุมิสิทธ์ิ หรือหุน้ประเภทอืน่ที่มีเงื่อนไข 
▪ บรษิัทไม่มีกำรออกตรำสำรหนีห้รือแปลงสภำพหลกัทรพัย ์

                                                              หน่วย : ลำ้นบำท 
ปี พ.ศ. ทุนทีเ่พิ่ม ทุนจดทะเบียน 
2526 - 25 
2529 5 30 
2533 20 50 
2537 10 60 

       (บรษิัทก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2526) 

▪ ขอ้ตกลงระหว่ำงกนัในกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ (Shareholding Agreement) 
- ไม่มี - 

 

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 

ทัง้นีร้วมจ ำนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 258 แห่ง พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้น 
ณ 31 ธ.ค.63 

ร้อยละ 

1. ร.ต.อ.สเุมธ ล่ิมอติบลูย ์ 875,263 14.59 
2. นำยชวลิต  ล่ิมอติบลูย ์ 830,183 13.84 
3. นำยสธีุ ล่ิมอติบลูย ์ 720,235 12.00 
4. น.ส.จนัทนำ  ล่ิมอติบลูย ์ 223,710 3.73 
5. นำยบญุชยั ล่ิมอติบลูย ์ 217,710  3.63 
6. นำยบญุช ู ล่ิมอติบลูย ์ 177,711  2.96 
7. นำงจรยิำ   ล่ิมอติบลูย ์ 177,710  2.96 
8. น.ส.ธีรำรตัน ์ ล่ิมอติบลูย ์ 147,710  2.46 
9. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR 

DEPOSITORS 
143,900 2.40 

10. นำยพิพฒั พะเนียงเวทย ์ 110,868 1.85 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 30 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย ทัง้นีข้ึน้กบัแผนกำรลงทุน และ

สภำพคล่องที่จะไม่ท ำใหม้ีผลกระทบต่อกิจกำร คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้ครำว ในเมื่อเห็นวำ่
บริษัท มีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนัน้ และเมื่อจ่ำยเงินปันผลแลว้ ใหร้ำยงำนใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมผูถื้อหุน้ครำว
ต่อไป 

 

ปัจจุบนับริษัท ไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทยีบกันดังนี ้
 2563 2562 2561 
ก ำไรสทุธิต่อหุน้ 21.09 18.23 15.48  
เงินปันผลต่อหุน้                                            6.33* 5.50 4.67  
คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ                                     30.02*            30.17        30.17   

 * ยงัไม่ไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถ้ือหุน้ 
  

จำกกำรท่ีสภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพฉบบัท่ี 26/2549 เรื่อง กำรปฏิบตัิวิธีกำรบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
44 และฉบับที่ 45 (ปรบัปรุงปี 2550) เรื่อง งบกำรเงินรวมและกำรบัญชีส ำหรบัเงินลงทุนในบริษัทย่อย ก ำหนดใหบ้ริษัทเปล่ียนแปลง
วิธีกำรบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทจำกวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีรำคำทุน ซึ่งมีผลท ำใหก้ ำไรและก ำไร
สะสมในงบกำรเงินเฉพำะและงบกำรเงินรวมแตกต่ำงกัน ทั้งนีก้ำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวเป็นเพียงกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
เท่ำนัน้ มิไดท้  ำใหปั้จจยัพืน้ฐำนในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทเปล่ียนแปลงไปและเพื่อใหก้ำรจ่ำยเงินปันผลสอดคลอ้งกบัเงินที่บรษิัทมีใน
กำรจ่ำยเงนิปันผลจริง บรษิัทไดพ้ิจำรณำเห็นควรใหม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลโดยอำ้งอิงกบัก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะบรษิัท ดงันัน้ ก ำไร
สทุธิต่อหุน้ส ำหรบัปี 2563 ที่แสดงขำ้งตน้ ไดแ้สดงก ำไรสทุธิจำกงบกำรเงินเฉพำะบรษิัท 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
(1)  ประวัติความเป็นมา การเปลีย่นแปลง และพัฒนาการทีส่ าคัญ 

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกัด (มหำชน) เป็นบรษิัทแรกที่ไดร้บักำรส่งเสริมกำรลงทุนในกำรผลิตแผ่นฟิลม์ โอ.พี.พี. (Oriented Polypropylene 
Film) จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทเมื่อปี พ.ศ.2526 ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 25 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรร่วมทุนของกลุ่มผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เหรยีญ
ทองกำรพิมพ์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงกำรกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มำเป็นเวลำนำน และกลุ่มบริษัท พี ประชุม จ ำกัด ที่มี
ควำมสมัพนัธท์ี่ดีกบัโรงงำนยำสบูไดเ้ล็งเห็นควำมตอ้งกำรของตลำดในกำรใชฟิ้ลม์ชนิดนี ้

▪ ปี 2537  บรษิัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เมื่อวนัที่ 3 มิถนุำยน 2537 และไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 
ลำ้นบำท 
▪ ปี 2542  จดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมี ดร. อดุล อมตวิวฒัน ์กรรมกำรอิสระ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ นพ.
สวัสดิ์ โพธิก ำจร กรรมกำรอิสระ เป็นสมำชิก และแต่งตัง้ นำยชัยสิทธ์ิ เจริญสัตย ์เป็นกรรมกำรอิสระเป็นสมำชิกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพิม่ รวมเป็น 3 ท่ำน 
▪ ปี 2543  บรษิัทไดร้ว่มทุนกบับรษิัทต่ำงชำติ โดยจดัตัง้บรษิัทและจดทะเบียนในประเทศเวียดนำม ตัง้โรงงำนผลิต หลอดลำมิเนต 
เพื่อใชบ้รรจุยำสีฟันตำมนโยบำยของลกูคำ้รำยส ำคญัของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทขำ้มชำติที่ไดย้ำ้ยฐำนกำรผลิตไปที่ประเทศเวียดนำม 
เพื่อผลิตและจ ำหน่ำยทั่วทัง้ภมูิภำคเอเชยี โดยบรษิัทไดร้บักำรคดัเลือกจำกลกูคำ้รำยดงักล่ำวใหเ้ป็นผูผ้ลิตแต่ผูเ้ดียวส ำหรบัภมูิภำคนี ้
▪ ปี 2544  บริษัทไดร้บักำรรบัรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2000 ดำ้นผลิตและจ ำหน่ำยทั้งผลิตภณัฑ์พลำสติกฟิลม์
และกำรผลิตงำนพิมพ ์จำกสถำบนั United Registrar of Systems Ltd. (URS) 
▪ ปี 2548  บรษิัทไดล้งทุนในเครื่องจกัรใหม่ ส ำหรบัผลิตฟิลม์แมททลัไลซ ์(Metallized Film) ดว้ยงบประมำณกำรลงทุนประมำณ 
53 ลำ้นบำท เพื่อช่วยยกระดบัคณุภำพสินคำ้ และเพิ่มก ำลงักำรผลิต 
▪ ปี 2549  บริษัทไดล้งทุนในเครื่องจักรใหม่ ส ำหรับงำนพิมพ์ฉลำกกำว (Sticker Label Printing) ดว้ยงบประมำณกำรลงทุน
ประมำณ 63 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นเครื่องพิมพท์ี่มีควำมละเอียดและควำมเรว็สงู เพื่อช่วยยกระดบัคุณภำพสินคำ้ และเพิ่มก ำลงักำรผลิต 
เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ใหเ้กิดควำมพึงพอใจสงูสดุ 
▪ ปี 2551  บริษัทมีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ส ำหรบังำนพิมพฉ์ลำกกำว (Sticker Label Printing) ซึ่งติดตัง้ที่โรงงำนในนิคม
อตุสำหกรรมเวลโกรว ์โดยไดร้บักำรส่งเสรมิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ  
▪ ปี 2552  บริษัทมีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ส ำหรบังำนพิมพฉ์ลำกกำว (Sticker Label Printing) ซึ่งติดตัง้ที่โรงงำนในนิคม
อตุสำหกรรมเวลโกรว ์โดยไดร้บักำรส่งเสริมจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ  
▪ ปี 2553 

ดำ้นกำรจดักำร 

บรษิัทไดแ้ต่งตัง้ นำยปมุข  ศิริอังกุล เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอิสระแทน นพ.สวัสดิ์  โพธิก ำจร โดยใหม้ีผล
ตัง้แต่วนัที่ 30 เมษำยน 2553 เป็นตน้ไปตำมมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2553 เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2553 และแต่งตัง้ 
นำงสำวแสงจันทร ์ศิริสวัสดิ์ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท แทนนำงสำวทิพรตัน์ ซุ่ยกิ ้ม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 
สิงหำคม 2553 เป็นตน้ไป ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 3/2553 เมื่อวนัที่ 10 สิงหำคม 2553 

ดำ้นกำรลงทนุ 

บริษัทฯไดม้ีกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ส ำหรบังำนพิมพฉ์ลำกกำว (Sticker Label Printing) ซึ่งติดตั้งที่โรงงำนในนิคม
อตุสำหกรรมเวลโกรว ์โดยไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทนุจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ 

▪ ปี 2554  บริษัทไดม้ีกำรลงทุนในเครื่องจกัรใหม่ ส ำหรบังำนผลิตฟิลม์ ซึ่งติดตัง้ที่โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์โดยไดร้บั
กำรส่งเสรมิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ  
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▪ ปี 2555  บรษิัทไดม้ีกำรลงทุนในเครื่องจกัรใหม่ ส ำหรบังำนหลอด ซึ่งติดตัง้ที่โรงงำนในนิคมอตุสำหกรรมเวลโกรว ์โดยไดร้บักำร
ส่งเสรมิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ 
▪ ปี 2556  บรษิัทไดม้ีกำรลงทนุในเครื่องจกัรใหม่ ส ำหรบังำนพิมพฉ์ลำกกำว ซึ่งติดตัง้ที่โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์ โดย
ไดร้บักำรส่งเสรมิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ   
▪ ปี 2557  บริษัทไดร้บับตัรส่งเสริมกำรลงทุนเพิ่มขึน้ ส ำหรบังำนพิมพฉ์ลำกกำว จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
ท ำใหบ้รษิัทขยำยก ำลงักำรผลิตของเครื่องจกัรเพิม่ขึน้ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ที่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
▪ ปี 2558  บริษัทไดม้ีกำรลงทนุในเครื่องจกัรใหม่ ส ำหรบังำนพิมพฉ์ลำกกำว ซึ่งติดตัง้ที่โรงงำนในนิคมอตุสำหกรรมเวลโกรว ์และ
ส ำนกังำนใหญ่ ถนนจนัทน ์โดยไดร้บักำรส่งเสรมิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ   
▪ ปี 2559  บรษิัทไดม้ีกำรลงทนุในเครื่องจกัรใหม่ ส ำหรบังำนผลิตฟิลมพ์ลำสติก 

▪ ปี 2561 

ดำ้นกำรจดักำร 

20 กรกฎำคม 2561 ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2561 มีมติแต่งตัง้ทัง้ 5 ท่ำน ไดแ้ก่  

1. นำยอรนิทร ์จิรำ 2. ดร.นิลสวุรรณ ลีลำรศัมี 3. นำยมงคล ล่ิมอติบลูย ์4. นำยสรุภำพ ล่ิมอติบูลย ์5. นำยธนำ โพธิก ำจร 
เป็นกรรมกำรบรษิัท 

23 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2561 มีมติแต่งตัง้ ดร.นิลสุวรรณ ลีลำรศัมีเป็นประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนดร.อดุล อมตวิวัฒน ์ซึ่งได้
ลำออกไปเมื่อครบวำระในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 

10  สิงหำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่  5/2561 มีมติแต่งตั้ง นำยอรินทร์ จิรำเป็นประธำน
คณะกรรมกำรบริษัท แทนนำยพิพัฒ พะเนียงเวทย ์ซึ่งไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 
สิงหำคม 2561 และรบัทรำบกำรลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทของ นพ.สวัสดิ์ โพธิก ำจร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 
สิงหำคม 2561 

ดำ้นธุรกิจ 

 -  บรษิัทไดเ้พิ่มธุรกิจกลุ่มเครื่องส ำอำง ในรูปแบบซือ้มำ-ขำยไป  โดยซือ้จำกประเทศไทยและน ำไปขำยที่ประเทศจีน 
 -  บรษิัทไดต้ิดตัง้เครื่องจกัรใหม่ ส ำหรบังำนพิมพฉ์ลำกกำว จ ำนวน 1 เครื่อง และกลุ่มฟิลมพ์ลำสติก จ ำนวน 1เครื่องโดย

ติดตัง้แลว้เสรจ็พรอ้มใชง้ำน ในช่วงไตรมำส 2 ปี 2561 
▪ ปี 2562  บริษัทไดม้ีกำรลงทุนในเครื่องจกัรใหม่ ส ำหรบังำนพิมพฉ์ลำกกำว (Sticker Label Printing) และติดตัง้แผงโซล่ำเซลส์
ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพเพื่อกำรใช้พลังงำนทดแทนของงำนพิมพฉ์ลำกกำว ทั้งสองโครงกำรนีต้ิดตั้งที่ โรงงำนในนิคม
อตุสำหกรรมเวลโกรว ์ โดยกำรติดตัง้แผงโซล่ำเซลสไ์ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทนุจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ 
▪ ปี 2563  บรษิัทไดม้ีกำรท ำสญัญำรว่มคำ้กบับรษิัทต่ำงชำต ิโดยจดทะเบียนในรูปแบบบรษิัทจ ำกดัในประเทศอินโดนีเซีย และเขำ้
รบัช่วงโรงงำนผลิตหลอดเดิมจำกบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อผลิตและจัดจ ำหน่ำยหลอดลำมิเนต ใหแ้ก่ลูกคำ้ภำยในประเทศอินโดนีเซีย 
และ/หรือภมูิภำคเอเชียตำมที่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงรว่มกนั 
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(2)  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบรษิัท โดยอำศยัรำกฐำนทำงธุรกจิในวงกำรกำรพิมพแ์ละวงกำรบรรจภุณัฑม์ำนำน เนน้คุณภำพ
ของผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้ำตรฐำนและกำรบรกิำรหลงักำรขำย เพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุของลกูคำ้และควำมเชื่อถือในชื่อเสียงของบรษิัท  
ทัง้นีบ้รษิัทมีกำรวิจยัและพฒันำเทคนิคกำรผลิตเพื่อเลือกใชว้ตัถดุิบที่มีคณุภำพมำตรฐำน และตน้ทนุต ่ำที่สดุเพื่อสำมำรถก ำหนดรำคำที่
แข่งขนัได ้และเพิ่มผลิตภณัฑใ์หห้ลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อขยำยตลำดไปยงัลกูคำ้กลุ่มต่ำงๆ พรอ้มทัง้พยำยำมรกัษำฐำนของลกูคำ้เดิมไว ้
ในส่วนดำ้นกำรบริหำร บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรจดักำรขอ้มูล ระบบสำรสนเทศใหม้ีควำมทันสมยัอยู่เสมอ  มีกำรลงทุนในระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศ  (Management Information System) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เชื่อถือได้ ทันต่อควำมต้องกำร และเป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนกำรตดัสินใจในทกุระดบัของกำรจดักำร  
 
 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบรษิัท ดงันี ้

1. ผลิตภณัฑก์ลุ่มฟิลม์พลำสติก ท่ีใชใ้นอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ ์เพื่อใชบ้รรจภุณัฑแ์ละหีบห่อ 
a. กลุ่มฟิลม์พลำสติกที่ผลิตเอง 
b. กลุ่มฟิลม์พลำสติกที่ซือ้มำ-ขำยไป 

2. ผลิตภณัฑก์ลุ่มบรกิำรงำนพิมพบ์นฉลำกกำว หรือฟิลม์พลำสติก แบบมว้น  
3. ผลิตภณัฑก์ลุ่มผลิตภณัฑห์ลอดลำมิเนต เพื่อใชบ้รรจยุำสีฟัน  
 
 

ปัจจบุนับรษิัทถือหุน้ในบรษิัทรว่ม ดงันี ้ 
 

บริษัทร่วม/บริษัทอืน่ทีบ่ริษทัถือหุน้อยู่ ประเภทธุรกิจ ถือหุ้นร้อยละ 
บริษัทร่วมทุน 
L.S. Pack Company Limited 

 
ผลิตและจ ำหน่ำยหลอดลำมิเนต  

 
25 

บรษิัทรว่มคำ้ 
PT. KIMPAI DYNA TUBE 

 
ผลิตและจ ำหน่ำยหลอดลำมเินต 

 
51 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ซึ่งตำมลกัษณะโครงสรำ้งของบรษิัทนัน้ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยในกำรท ำธุรกิจ 3 กลุ่ม ดงันี ้ 

                                                                                                                                                 หน่วย : ลำ้นบำท 

 
บรษิัทด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์ลำยประเภทคือ ผลิตภัณฑฟิ์ลม์พลำสติกที่ใชใ้นอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ์ เพื่อใช้

บรรจุและหีบห่อ บริกำรงำนพิมพบ์นฉลำกกำว หรือ ฟิลม์พลำสติก แบบมว้น และผลิตภณัฑ์หลอดลำมิเนต เพื่อใชบ้รรจุยำสีฟัน โดย
แบ่งแยกออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดงันี ้

 

(1) กลุ่มผลิตภัณฑฟิ์ลม์พลาสติก 
 

(1.1) ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
บริษัทผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลำสติก ที่ใช้ในอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั้งด้ำนผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

(Consumer Product) และผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นอตุสำหกรรม (Industrial Product) ไดแ้ก่ 
ฟิลม์พลาสติกกลุ่มทีเ่ป็นผลิตภัณฑข์องบริษัท 

▪ Cast Film คือ ฟิล์มที่ผลิตโดยกรรมวิธีกำรหลอมเม็ดพลำสติกให้เหลวและฉีด(Cast)ออกมำเป็นแผ่นบำงๆใช้เป็น
ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑช์นิดอ่อน (Flexible Packaging) เช่น ซองขนมปัง ขนมขบเคีย้ว ซองบะหมี่ ฯลฯ ซึ่งฟิลม์ชนิดที่
บรษิัทผลิตนัน้จะเป็น Multilayer Film คือ เนือ้ฟิลม์จะประกอบดว้ยชนิดพลำสติกหลำยๆชัน้ ซึ่งแต่ละชัน้จะเป็นพลำสติกต่ำง
ชนิด ฟิลม์ที่ผลิตดว้ยกรรมวิธีนี ้ไดแ้ก่ ฟิลม์ CPP และ LLDPE ( CLL ) 

▪ ฟิล์มแมททัลไลซ ์(Metallized Film) คือ กำรน ำผลิตภัณฑ์จำกฟิลม์พลำสติก มำผ่ำนกรรมวิธีกำรพ่นดว้ยชั้นละออง
อลมูิเนยีม (Aluminium)บำงๆในหอ้งสญูญำกำศ ท ำใหฟิ้ลม์มีสีเงำวำวและมีคณุสมบตัิคลำ้ยอลมูิเนียมฟอยล ์เมื่อน ำไปใชเ้พื่อ
บรรจอุำหำรท ำใหส้ำมำรถเก็บและถนอมอำหำรไดน้ำนขึน้ 

สายผลิตภัณฑ/์
กลุ่มธุรกิจ 

ด าเนินการโดย 
% การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

2563 2562 2561 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

ฟิลม์พลำสติก บมจ.ไทย โอ.พ.ีพี. - 1,044.44 66 1,048.40 66 1,040.15 63 
บรกิำรงำนพิมพ์
บนฉลำกกำว/
ฟิลม์พลำสติก 

บมจ.ไทย โอ.พ.ีพี. - 450.36 28 405.22 26 442.89 27 

หลอดลำมิเนต 
เพื่อใชบ้รรจยุำสี
ฟัน 

บมจ.ไทย โอ.พี.พี. - 89.93 6 87.87 6 84.17 5 

อืน่ๆ บมจ.ไทย โอ.พี.พี. - 2.57 0 36.50 2 87.22 5 
รวมมลูคำ่
จ ำหน่ำย 

- - 1,587.30 100 1,577.99 100 1,654.43 100 
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▪ ฟิล์มเป่า (Blown Film) คือ ฟิล์มที่ผลิตโดยกรรมวิธีกำรหลอมเม็ดพลำสติกให้เหลวและเป่ำให้พองออกเป็นแผ่น
บำงๆ แผ่นฟิล์มจะถูกหล่อเย็นด้วยกำรเป่ำลม และถูกม้วนเก็บโดยเครื่องม้วน ในอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ฟิล์มที่ผ่ำน
กระบวนกำรเป่ำจะถูกน ำไปใชเ้คลือบกบัฟิลม์ชนิดอื่น เช่น Nylon,PET,OPP เพื่อใชท้ ำเป็นซองอำหำรแช่แข็ง,ซองตัง้ และซอง 
Vacuum ต่ำงๆ  

ฟิลม์พลาสติกกลุ่มทีซื่อ้มา-ขายไป 

▪ ฟิลม์ยืด (Stretch Film) ใชเ้ป็นฟิลม์พนัสินคำ้และพำเลท ที่ใชแ้พร่หลำยในโรงงำนอุตสำหกรรมทั่วไป เพื่อป้องกันสินคำ้
ไม่ใหโ้ดนฝุ่ นและน ำ้ ขณะจดัเก็บไวใ้นโกดงัสินคำ้ หรือ อยู่ระหว่ำงกำรขนส่ง ซึ่งยงัใชเ้ป็นวัสดุในกำรรดัสินคำ้ใหย้ึดติดกับพำ
เลท เพื่อช่วยป้องกันไม่ใหสิ้นคำ้ตกหล่นในระหว่ำงกำรขนส่งสินคำ้แทนสำยรดั นอกจำกนีย้งัสำมำรถประยุกตใ์ชใ้นกำรพนักับ
สินคำ้บำงชนิดโดยตรง ฟิลม์ชนิดนีม้ีทัง้ส่วนที่น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศและผลิตเอง ปัจจุบนัสินคำ้ฟิลม์ยืดเป็นสินคำ้ที่โรงงำน
อตุสำหกรรมมีควำมตอ้งกำร ซึ่งก็มีอตัรำกำรเติบโตสงูขึน้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
▪ ฟิลม์หด (Shrink Film) ใชส้ ำหรบัห่อสินคำ้ ส ำหรบังำนที่ตอ้งกำรใหเ้ห็นกล่อง หรือ สินคำ้ภำยใน เนื่องจำกมีลกัษณะใส 
และเงำงำม ใชใ้นกำรห่อสินคำ้ที่ใชเ้ครือ่งห่อชนิด L-Seal เช่น เครื่องเขียน นิตยสำร อำหำรกึ่งส ำเร็จรูป ของเล่น ฯลฯ อีกทัง้ใช้
ในงำนกำรห่อสินคำ้ส ำหรบัเครื่อง ชนิด Flat Film เช่น บะหมี่กึ่งส ำเรจ็รูปชนิดถว้ยรวมถึงประเภทอำหำรแช่แข็ง โดยนโยบำย
ของบรษิัทนัน้จะเนน้กำรบรกิำรลกูคำ้ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ บรษิัทจึงแบ่งกลุ่มสินคำ้ออกเป็นกลุ่ม Premium 
(สินคำ้มีคณุภำพสงู) และกลุ่มลกูคำ้ทั่วไป 

▪ ฟิลม์ผนึกสูญญากาศ (Skin Vacuum Film) เป็นฟิลม์ที่ผลิตจำกเม็ดพลำสติกชนิดพิเศษ ใชส้ ำหรบัอุตสำหกรรม อำหำร
แช่แข็ง โดยใชก้บัเครื่องบรรจชุนิดสญูญำกำศ  ซึ่งสำมำรถท ำใหฟิ้ลม์เป็นเสมือนชัน้ผิวของสินคำ้ และฟิลม์ชนิดนีม้ีคณุสมบตัิใน
กำรเก็บถนอมควำมสดของอำหำรไดอ้ย่ำงดีเยี่ยม และยงัใชไ้ดก้บัผลิตภณัฑท์ี่บรรจแุบบ Blister Pack โดยใชแ้นบสินคำ้กบัพืน้
กระดำษ แทนฝำครอบท่ีท ำจำกโพลีสไตลีน (Polystyrene) และบรรจโุดยเครื่อง Skin Pack  Machine ซึ่งฟิลม์ชนิดนี ้เป็นฟิลม์
ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศเพียงรำยเดียวใหแ้ก่บรษิัท ไทยอ๊อฟเซท จ ำกัด ที่เป็นผูผ้ลิตเพียงรำยเดียวในประเทศ
เชน่กัน ลกูคำ้หลกัที่ใชฟิ้ลม์ชนิดนีค้ือลกูคำ้ กลุ่มอำหำรทะเลแช่แข็ง โดยส่วนใหญ่จะใชก้บัอำหำรแช่แข็งที่ส่งออกไปทำงตลำด
อเมรกิำ และยโุรป 

▪ ฟิลม์ โอ.พี.พี.ชนิดผนึกด้วยความร้อน (Heat sealable OPP Film) เป็นฟิลม์พลำสติกที่ใชส้  ำหรบับรรจภุณัฑภ์ำยนอก 
โดยใชก้นัมำกในอตุสำหกรรมทัง้อปุโภคและบรโิภค  
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สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ   

1) บตัรส่งเสรมิกำรลงทนุ  
  ปัจจุบันบริษัทยังคงมีบัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่ไดร้บัสิทธิประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติ

ส่งเสรมิกำรลงทนุ ส ำหรบักำรผลิตฟิลม์พลำสติกจ ำนวน 1 ฉบบั มีสิทธิประโยชนด์งันี ้

สิทธิประโยชน ์
บัตรส่งเสริมเลขที ่

2570(2)/2554 
Plastic Film 

ม . 25 น ำเข้ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือได้ตำม
จ ำนวนและระยะเวลำตำมสมควร ✓ 

ม. 26 ใหค้นต่ำงดำ้วท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งไดต้ำม
จ ำนวนและระยะเวลำที่คณะกรรมกำรให้ควำม
เห็นชอบ 

✓ 

ม. 28 ใหไ้ดร้บัยกเวน้อำกรขำเข้ำส ำหรบัเครื่องจักร
ตำมที่คณะกรรมกำรอนมุตัิ ✓ 

ม. 29 ลดหย่อนอำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัร - 
ม. 31 ยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล มีก ำหนดเวลำเจ็ด 
ปี  ✓ 

ม. 34 ยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้บั
ส่งเสรมิไปรวมค ำนวณภำษีเงินได ้ ✓ 

ม. 36(1)  ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบ และ
วสัดุจ ำเป็นที่ตอ้งน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศเพื่อผลิต
เพื่อกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันน ำเข้ำ
ครัง้แรก 

✓ 

ม. 36(2) ใหย้กเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัของที่ไดร้บักำร
ส่งเสรมิน ำเขำ้ และส่งกลบัออกไปใน 1 ปี ✓ 

ม . 37 ได้รับอนุญำตให้น ำหรือส่งเงินออกนอก
รำชอำณำจกัร เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

- 

 

2) สิทธิอื่น                               -ไม่มี-       

3) ขอ้จ ำกดัในกำรประกอบธุรกิจ - ไม่มี-  
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(1.2) การตลาดและภาวะแข่งขัน 

 (ก) กำรท ำกำรตลำดของผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรท่ีส ำคญัของบรษิัท 

 - นโยบำยกำรตลำดในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีระบบบริหำรคุณภำพ Quality Management System ซึ่งผ่ำนกำรรบัรองระบบ
คณุภำพ ISO 9001:2015 และมีระบบกำรควบคมุตรวจสอบและรบัประกนัคณุภำพสินคำ้จำกฝ่ำยเทคนิควจิยัและพฒันำ ก่อน
จ ำหน่ำยสินคำ้ไปยงัลกูคำ้ เพื่อใหสิ้นคำ้ที่ผลิตมีคณุภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน เป็นท่ีพึงพอใจและตอบสนองต่อควำมตอ้งกำร
ของลกูคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี 
 - ลกัษณะลกูคำ้กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย และช่องทำงกำรจ ำหน่ำย   
 บรษิัทมีกำรจ ำหน่ำยตรง (Direct sales) และผ่ำนผูแ้ทนขำย (Agent) โดยมีเป้ำหมำยในกำรขยำยตลำดไปยงัภูมิภำคและ
ต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึน้ โดยปีที่ผ่ำนมำบริษัทเนน้ใหค้  ำปรกึษำกลุ่มลกูคำ้ Brand Owner ซึ่งมีอ  ำนำจในกำรเลือกใชช้นิดฟิลม์
ของบริษัทไปเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์โดยผ่ำน Converter ซึ่งกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของฟิล์มมีทั้งกลุ่มลูกค้ำโรงงำน
อตุสำหกรรมประเภทต่ำงๆ เช่น กลุ่มอตุสำหกรรมอำหำร กลุ่มอำหำรทะเลแช่แข็ง และกลุ่มอำหำรสตัว ์เป็นตน้ 
 - สดัส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2563 บริษัทมีกำรจ ำหน่ำยฟิลม์ในประเทศทัง้หมด รอ้ยละ 98 ของ
ยอดจ ำหน่ำยทัง้หมด  

 (ข)  สภำพกำรแข่งขนั   
 - สภำพกำรแขง่ขนัในปีที่ผ่ำนมำ  

 ปี 2563 สภำวกำรณแ์ข่งขนัของอุตสำหกรรมฟิลม์ยงัคงมีกำรแข่งขนัที่สงูและรุนแรงมำกทัง้เรื่องรำคำ คุณภำพผลิตภณัฑ ์
และกำรบริกำร โดยเฉพำะกำรน ำเขำ้ฟิลม์จำกต่ำงประเทศเพื่อจ ำหน่ำยในประเทศไทย และในขณะเดียวกันผูผ้ลิตใน
ประเทศหลำยรำยก็ไดเ้พิ่มเครื่องจกัรเพื่อขยำยก ำลงักำรผลิตของตนเอง ในขณะที่ทำงบริษัทไดเ้นน้เรื่องกำรเพิ่มผลผลิต โดย
มีกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรเพื่อใหส้ำมำรถผลิตไดม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้กว่ำเดิม เพื่อตอบสนองต่อลกูคำ้ในดำ้นคุณภำพและ
ควำมรวดเร็วในกำรผลิตและจดัส่ง โดยบรษิัทไดเ้พิ่มยอดขำยในกลุ่มสินคำ้ฟิลม์พิเศษ ซึ่งต่อยอดมำจำกปีที่ผ่ำนมำ ท ำให้
บริษัทสำมำรถตอบสนองลกูคำ้ไดด้ีขึน้ทัง้ในดำ้นคุณภำพและบริกำรและในขณะเดียวกันสินคำ้ฟิลม์พิเศษที่ทำงบริษัทมีฐำน
ลกูคำ้เดิมอยู่แลว้ก็ไดม้ีกำรเพิ่มยอดขำยมำกขึน้ และไดม้ีกำรสนบัสนุนและผลกัดนัใหก้ลุ่มลกูคำ้ใหม่ๆ มีกำรรบัรูแ้ละเกิดกำร
เลือกใชฟิ้ลม์ชนิดพิเศษของบริษัทมำกขึน้ 

 

 - แนวโนม้ภำวะอตุสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขนัในอนำคต    
 ปัจจบุนัจ ำนวนคู่แข่ง มีมำกพอประมำณและมีแนวโนม้มำกขึน้ในอนำคต อนัเนื่องมำจำกมีกำรน ำเขำ้ฟิลม์จำกต่ำงประเทศ
มำจ ำหน่ำยในประเทศไทย และผูผ้ลิตในประเทศมีกำรเพิ่มเครื่องจกัรมำกขึน้ ดงันัน้เป็นท่ีคำดกำรณไ์ดว้่ำกำรแข่งขนัจะมีควำม
รุนแรงขึน้ในทกุๆดำ้น ทัง้คณุภำพ รำคำ กำรส่งมอบ รวมทัง้กำรน ำเสนอฟิลม์พิเศษต่ำงๆ จำกทัง้ผูผ้ลิตภำยในประเทศดว้ยกัน
และผูน้  ำเขำ้ฟิลม์จำกต่ำงประเทศมำจ ำหน่ำย 
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(1.3) การจดัหาผลิตภัณฑห์รือบริการ  

(ก) ลกัษณะกำรจดัใหไ้ดม้ำซึ่งผลิตภณัฑ ์
- กำรผลิต (จ ำนวนโรงงำน/ก ำลงักำรผลิตรวม) 

 ปัจจบุนับรษิัท มีโรงงำนผลิตฟิลม์พลำสติก จ ำนวน 3 แหง่ ดงันี ้
1. เลขที่ 119 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร โดย

ผลิตสนิคำ้กลุ่มผลิตภณัฑฟิ์ลม์พลำสติก โทร. 0-2326-0929-30  
2. เลขที่ 91/3 หมู่ 5 ต ำบลบำงสมคัร อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ โดยผลิตฟิลม์แมททลัไลซ ์ 

โทร. 038-571-676-9 
3. เลขที่  91/9 หมู่ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงสมัคร อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยผลิตสินค้ำกลุ่ม

ผลิตภณัฑฟิ์ลม์พลำสติก โทร. 038-571-676-9 
 

ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต 
 

รายการ 2563 2562 2561 
ก าลังการผลิต    
       ผลิตฟิลม์(ตนั) 9,600 9,600 8,400 
       Metallized Film 2,160 2,160 2,160 
ปริมาณการผลิต     
       ผลิตฟิลม์(ตนั) 8,158 7,307 6,267 
       Metallized Film 725 1,068 1,418 
การใช้ก าลังการผลิต (%)     
       ผลิตฟิลม์ 84.98 76.12 74.61 
       อตัรำเพิ่ม(ลด)ของปรมิำณกำรผลิต  11.65 16.60 12.47 
       Metallized Film 33.56 49.43 65.65 
       อตัรำเพิ่ม(ลด)ของปรมิำณกำรผลิต   (32.12) (24.72) (11.04) 

 
  วตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นกำรผลิตฟิลม์ของบรษิัทนัน้ มีดงันี ้ 
 

- จ ำนวนผูจ้  ำหน่ำยวตัถดุิบ 
 

 2563 2562 2561 

เม็ดพลำสติก 17 รำย 18 รำย 18 รำย 
 
 

- สดัส่วนกำรซือ้วตัถดุิบในประเทศและต่ำงประเทศ  
 

    
 

 

 

 2563 2562 2561 

เม็ดพลำสติก 80 : 20 89 : 11 89 : 11 
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จำกตำรำงขำ้งตน้ ในส่วนของวตัถุดิบประเภทเม็ดพลำสติกทำงบรษิัทสำมำรถหำแหล่งวัตถุดิบจำกภำยในประเทศได้

สูงถึงรอ้ยละ 80 ซึ่งนับว่ำเป็นผลดีในแง่กำรควบคุมต้นทุนผลิต และควำมเส่ียงของบริษัทจำกควำมผันผวนของเงินตรำ
ต่ำงประเทศได ้ส่วนแหล่งวัตถุดิบในประเทศ บริษัทก็มิไดพ้ึ่งพิงกำรซือ้วัตถุดิบจำกผู้จ  ำหน่ำยแต่เพียงรำยเดียวและมิได้มี
สญัญำหรือขอ้ผกูมดักำรซือ้วตัถดุิบในอนำคต ดว้ยเหตนุีจ้ึงท ำใหบ้รษิัทสำมำรถต่อรองกำรซือ้ขำยกบัผูจ้  ำหน่ำยวตัถดุิบรำยอื่น 
ๆไดห้ำกมีกำรเปล่ียนแปลงในรำคำวตัถุดิบของผูจ้  ำหน่ำยแห่งใดแห่งหนึ่ง หำกมองอย่ำงผิวเผิน จะเห็นว่ำลกัษณะกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบรษิัท กำรติดต่อซือ้ขำยยงัคงเป็นไปแบบเดิม ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงมำกนกั ทัง้จ ำนวนผูข้ำยและสดัส่วนกำรซือ้-ขำย
ระหว่ำงในประเทศกับต่ำงประเทศก็ไม่แตกต่ำงไปจำกปีก่อนๆ แต่ขอ้เท็จจรงิคือปัจจบุันธุรกิจของบริษัทเผชิญกับปัญหำดำ้น
กำรแข่งขนัในระดบัสงู แต่ดว้ยควำมช ำนำญและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งที่ท  ำใหบ้ริษัทสำมำรถรกัษำ
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไวไ้ด ้
 บริษัทไดม้ีกำรพฒันำระบบกำรจดัซือ้ทัง้ในส่วนฐำนขอ้มลู ซึ่งเชื่อมต่อระหว่ำงฝ่ำยผลิต ฝ่ำยคลงัวตัถุดิบกบัฝ่ำยจดัซือ้ 
กำรจดัระบบกำรจดัซือ้ใหม้ีกระบวนกำรจดัฐำนขอ้มลูเพื่อชว่ยตดัสินใจและแยกแยะจดักลุ่มงำนใหช้ดัเจนมำกขึน้ ในช่วงเวลำที่
ผ่ำนมำบรษิัทยงัคงซือ้วตัถุดิบส่วนใหญ่จำกผูจ้  ำหน่ำยรำยเดิม ซึ่งไดส้นบัสนนุบริษัทมำดว้ยดี ควำมสมัพนัธก์ับผูจ้  ำหน่ำยเป็น
ควำมสมัพนัธใ์นทำงธุรกจิโดยปกติ ที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมยตุิธรรม ควำมซื่อสตัย ์และผลประโยชนร์ว่มกนั และมีสำยสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจระหว่ำงกนัมำยำวนำน  

- วสัดทุี่น ำมำใชท้ดแทนวตัถุดิบ 
 ปัจจุบันทำงบริษัทได้ผลักดันฝ่ำยวิจัยพัฒนำให้มีกำรทดลองหำวัตถุดิบใหม่ๆที่มำใช้ทดแทนวัตถุดิบเดิม อย่ำง

สม ่ำเสมอ เพื่อสำมำรถพฒันำใหผ้ลิตภณัฑด์ีขึน้ตำมเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ตลำดที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

(ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวนกำรผลิตหรอืกำรก ำจดัวตัถดุิบเหลือใช ้
- กำรด ำเนนิกำรเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม    

  กระบวนกำรผลิตฟิลม์ของบริษัทเป็นกระบวนกำรผลิตแบบใชค้วำมรอ้นเป็นตวัหลอมละลำยแลว้รีดเป็นแผ่นพลำสติก 
ซึ่งไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม ใชว้ตัถุดิบเม็ดพลำสติกในกลุ่ม PE (Polyethylene) ซึ่งไม่มีควำมเป็นพิษเมื่อหลอม
ละลำย อีกทัง้ในกระบวนกำรผลิต ยงัมีเศษฟิลม์บำงส่วนที่สำมำรถหมนุเวียนกลบัเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต (Recycle) ส่วนเศษ
พลำสติกที่เป็นของเสียเหลือจำกกำรผลิตก็สำมำรถขำย เพื่อน ำไปหลอมเป็นเม็ดใหม่ ส ำหรบัน ำไปใชผ้ลิตกบัสินคำ้อีกประเภท 
เช่น ท ำถงุขยะ ฉีดถงัพลำสติก  

    - ผลของกำรปฏิบตัิจรงิในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ 
  ส ำหรบัส่ิงปฏิกลูและวสัดไุม่ใชแ้ลว้ที่เป็นอนัตรำยและไม่เป็นอนัตรำยตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม
ที่ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 บรษิัทไดท้ ำสญัญำว่ำจำ้งใหบ้ริษัทผูใ้หบ้รกิำรบ ำบดัและก ำจดัของเสีย
จำกอตุสำหกรรมเป็นผูด้  ำเนินกำร  

- ขอ้พิพำทหรือกำรถกูฟ้องรอ้งเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และแนวทำงกำรแกไ้ขขอ้พิพำทดงักล่ำว 
ในปี 2563 บรษิัทไม่มีขอ้พิพำทหรือกำรถกูฟ้องรอ้งเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(1.4)  งานทียั่งไม่ส่งมอบ 
- ไม่มี -  
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(2) กลุ่มบริการงานพิมพบ์นฉลากกาว หรือ ฟิลม์พลาสติก แบบม้วน  

 

(2.1)  ลกัษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัทบริกำรงำนพิมพบ์นฉลำกกำว หรือ ฟิลม์พลำสติก แบบมว้น เป็นสินคำ้ที่น ำไปติดบนบรรจุภณัฑข์องลูกคำ้ ซึ่ง
บรษิัทผลิตและจ ำหน่ำยโดยตรงใหก้บัลกูคำ้ที่เป็นผูผ้ลิตสินคำ้อุปโภคบรโิภครำยใหญ่ในประเทศหลำยรำยแบ่งเป็น 2 ประเภท
กำรพิมพ ์ดงันี ้
▪ กำรพิมพฉ์ลำกกำว แบบมว้น พิมพไ์ดท้ั้งบนกระดำษและพลำสติก ส ำหรบัใชเ้ป็นฉลำกของผลิตภัณฑ์ เพื่อติดบนบรรจุ

ภณัฑด์ว้ยเครื่องอัตโนมัติ ระบบกำรพิมพแ์บบผสมผสำนคือ ระบบ Roto – Letterpress, Flexography, Offset และ Silk 
Screen  ซึ่งท ำใหค้ณุภำพงำนพิมพม์ีควำมโดดเด่น และสวยงำม 

▪ กำรพิมพบ์น Plastic Film ทั่วไป ซึ่งน ำไปใชท้ ำเป็นซองอ่อน (Flexible Packaging) ส ำหรบับรรจุผลิตภัณฑอ์ำหำร หรือ
ผงซกัฟอก เป็นตน้ พิมพโ์ดยใชร้ะบบกรำเวียร ์(Gravure) 

 

ด้านทีมงานขายและบริการ บรษิัทฯ มีบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ รวมถึงกระบวนกำรพัฒนำงำนที่
มุ่งเนน้กำรป้องกันปัญหำ โดยกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่ส ำคัญของบริษัทคือกำรใหข้อ้มูลดำ้นเทคนิคในกำรผลิต กำรป้องกัน
ปัญหำในทุกกระบวนกำร เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถน ำสินคำ้ไปใชง้ำนใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยมุ่งเนน้ควำมคุม้ค่ำ และควำมพึง
พอใจสงูสดุของลกูคำ้เป็นส ำคญั บรษิัทฯใหก้ำรบรกิำรตัง้แต่ขัน้ตอนระหว่ำงกำรออกแบบ บุคลำกรทกุท่ำนพรอ้มใหค้  ำแนะน ำ 
และร่วมพฒันำสินคำ้ของลกูคำ้ใหม้ีควำมโดดเด่นสงูสดุ ดว้ยเทคนิคกำรพิมพท์ี่ทนัสมยัและเหมำะสมในกำรน ำไปใชง้ำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
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สิทธพิิเศษในการประกอบธุรกิจ   

1) บตัรส่งเสรมิกำรลงทนุ 

ปัจจบุนับรษิัทยงัคงมีบตัรส่งเสรมิกำรลงทนุที่ไดร้บัสิทธิประโยชนใ์นกำรส่งเสรมิกำรลงทนุตำมพระรำชบญัญัติส่งเสรมิกำร
ลงทนุ ส ำหรบังำนพิมพบ์นฉลำกกำว หรือพิมพบ์นฟิลม์พลำสติก แบบมว้น จ ำนวน 3 ฉบบั มีสิทธิประโยชนด์งันี ้

สิทธิประโยชน ์

บัตรส่งเสริมเลขที ่
1857(2)/2556 

Printed Adhesive 
Label 

บัตรส่งเสริมเลขที ่
2405(2)/2556 

Printed Adhesive 
Label 

บัตรส่งเสริมเลขที ่ 
62-0778-1-04-1-0 
Printed Adhesive 

Label 
ม. 25 น ำเขำ้คนต่ำงดำ้วซึ่งเป็นช่ำงฝีมือไดต้ำม
จ ำนวนและระยะเวลำตำมสมควร ✓ ✓ ✓ 

ม. 26 ให้คนต่ำงด้ำวท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งได้
ตำมจ ำนวนและระยะเวลำที่คณะกรรมกำรให้
ควำมเห็นชอบ 

✓ ✓ ✓ 

ม . 28 ให้ ได้ รับ ยก เว้นอำก รขำ เข้ำส ำห รับ
เครื่องจกัรตำมที่คณะกรรมกำรอนมุตัิ ✓ ✓ ✓ 

ม. 29 ลดหย่อนอำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัร - - - 

ม. 31 ยกเวน้ภำษีเงนิไดนิ้ติบคุคล  ✓ ✓ ✓ 
ม. 34 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่
ไดร้บัส่งเสรมิไปรวมค ำนวณภำษีเงินได ้ ✓ ✓ ✓ 

ม. 36(1)  ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัวตัถุดิบ และ
วสัดุจ ำเป็นที่ตอ้งน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศเพื่อ
ผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนั
น ำเขำ้ครัง้แรก 

✓ ✓ ✓ 

ม. 36(2) ใหย้กเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัของที่ไดร้บั
กำรส่งเสรมิน ำเขำ้ และส่งกลบัออกไปใน 1 ปี ✓ ✓ ✓ 

ม. 37 ได้รับอนุญำตให้น ำหรือส่งเงินออกนอก
รำชอำณำจกัร เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ✓ ✓ - 

2) สิทธิอืน่                             -ไม่มี- 

3) ขอ้จ ำกดัในกำรประกอบธุรกจิ     -ไม่มี-    
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(2.2)  การตลาดและภาวะแข่งขัน  

  (ก) กำรท ำกำรตลำดของผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรที่ส  ำคญั  
  - จำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของไวรสัโคโรนำ หรือ COVID - 19 ส่งผลใหก้ลุ่มตลำดลกูคำ้ของบริษัทฯบำงกลุ่มมีกำร
เติบโตสงูขึน้อย่ำงมำกในช่วงตน้ปีโดยเฉพำะกลุ่มผลิตภัณฑฆ์่ำเชือ้โรคและผลิตภัณฑท์ ำควำมสะอำด แต่บำงกลุ่มลูกคำ้ที่
ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณเ์กิดกำรชะลอตัวของธุรกิจลง รวมถึงแผนกำรเขำ้กลุ่มตลำดใหม่ๆ มีขอ้จ ำกัดมำกยิ่งขึน้จำก
กำรป้องกันควำมเส่ียงในกำรระบำดของโรค ท ำใหบ้ริษัทฯมีนโยบำยกำรขยำยฐำนตลำดไปยงักลุ่มอำหำร และเครื่องดื่มมำก
ยิ่งขึน้ เพื่อกระจำยควำมเส่ียง โดยทำงบรษิัทฯ ไดร้บักำรรบัรองระบบมำตรฐำน FSSC 22000 ดำ้นกำรจดักำรควำมปลอดภยั
ดำ้นอำหำรในปี 2563 ซึ่งช่วยรองรบักบัแผนกำรขยำยตลำดไปยงักลุ่มอำหำรและเครื่องดื่มไดม้ำกยิ่งขึน้ บรษิัทฯ มีกำรลงทนุใน
อปุกรณแ์ละเครื่องจกัรที่สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรใหม่ๆของลกูคำ้ และมีกำรพฒันำสินคำ้รูปแบบใหม่ๆ รวมถึงกำรรว่ม
ผลกัดันกำรใชว้ตัถุดิบที่สำมำรถช่วยในกำรน ำบรรจุภัณฑผ่์ำนกระบวนกำรที่สำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้เพื่อตอบสนองต่อ
นโยบำยกำรรกัษำส่ิงแวดลอ้มทัง้ของบรษิัทและลกูคำ้  

  - ลักษณะลูกคำ้ กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย และช่องทำงกำรจ ำหน่ำยยังคงเนน้กำรติดต่อโดยตรงกับบรษิัทลูกคำ้ ซึ่งทำง
บริษัทฯพยำยำมขยำยตลำดไปยังกลุ่มลูกคำ้ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ ในกลุ่มอุตสำหกรรมที่หลำกหลำย เช่น กลุ่มสินคำ้
อปุโภคและบรโิภค สินคำ้ในครวัเรือน ยำ อำหำรและเครื่องดื่ม และผลิตภณัฑเ์คมีต่ำงๆ โดยพยำยำมตอบสนองควำมตอ้งกำร
ที่มีกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบผลิตภณัฑม์ำกยิ่งขึน้จำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรบรโิภคที่รวดเรว็ โดยเนน้กำรใชเ้ครื่องพิมพ์
ดิจิตอลเขำ้มำช่วยในกำรพฒันำสินคำ้ เพื่อใหเ้กิดควำมรวดเรว็และประหยดัตน้ทนุ  

- สดัส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2563 บรษิทัมียอดจ ำหน่ำยฉลำกกำว ในประเทศเป็น ส่วนใหญ่ 
ซึ่งเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 98 ของยอดจ ำหน่ำยทัง้หมด ส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 2 ของยอดจ ำหน่ำยทัง้หมดเป็นกำรจ ำหน่ำยไปยัง
ต่ำงประเทศ 

(ข) สภำพกำรแข่งขนั   
  - สภำพกำรแข่งขนัในปีที่ผ่ำนมำ  

   ในปี 2563 ภำพรวมยอดขำยของงำนพิมพฉ์ลำกกำวสงูขึน้จำกปี 2562 ประมำณรอ้ยละ 6.5 จำกกำรเติบโตของยอด
สั่งซือ้จำกลูกคำ้กลุ่มผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้โรค จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรสัโคโรนำ อย่ำงไรก็ตำม 
กลุ่มลูกคำ้ในตลำดส่วนใหญ่มีแนวโนม้ของยอดขำยลดลงจำกปี 2562 ซึ่งยิ่งท ำใหก้ำรแข่งขนัในตลำดงำนพิมพฉ์ลำกกำวมี
ควำมรุนแรงมำกยิ่งขึน้ และบำงลกูคำ้มีกำรเปล่ียนกำรใชง้ำนฉลำกกำว เป็นฉลำกหด เนื่องจำกใหค้วำมสวยงำมไดเ้ด่นชดักว่ำ
ในบำงรูปแบบบรรจภุณัฑ ์ 
 นโยบำยกำรแข่งขนัของบริษัทในปี 2563 บรษิทัฯพยำยำมมุ่งเนน้กำรควบคุมตน้ทนุกำรผลิต และพฒันำประสิทธิภำพ 
รวมถึงกำรเพิ่มมูลค่ำใหแ้ก่ลกูคำ้ และพัฒนำระบบคุณภำพเพื่อรกัษำกลุ่มลกูคำ้เดิม และขยำยฐำนลกูคำ้ไปยังอุตสำหกรรม
ใหม่ๆมำกยิ่งขัน้ โดยพยำยำมตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงรวดเรว็ และมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ มีกำรพฒันำดำ้น
ระบบคณุภำพ และเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ศกัยภำพและประสิทธิภำพในกำรผลิตโดยกำรลงทนุในเครื่องจกัรและเครื่องมือที่เนน้ใน
กำรเพิ่มมลูค่ำใหก้บัสินคำ้ 

 - แนวโนม้ภำวะอตุสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขนัในอนำคต    
สภำพกำรแข่งขนัในอนำคตน่ำจะมีควำมรุนแรงเพิ่มสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรแข่งขนัของคู่แข่งที่มีอยู่เดิมในตลำด 

และคู่แข่งรำยใหม่ เมื่อเทียบกับสถำนภำพในกำรแข่งขนั ส ำหรบัตลำดเป้ำหมำยของกลุ่มบรกิำรงำนพิมพฉ์ลำกกำว เป็นตลำด
ทัง้กลุ่มบนและกลุ่มกลำง โดยคู่แข่งเจำ้ใหญ่ที่มีควำมเท่ำเทียมกันทำงดำ้นเทคโนโลยีและนวตักรรมกำรพิมพ ์มีประมำณ 8 
รำย และเป็นคู่แข่งขนัระดบักลำงภำยในประเทศอีกจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 30 รำย   
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(2.3) การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ  

(ก). ลกัษณะกำรจดัใหไ้ดม้ำซึ่งผลิตภณัฑ ์
   - กำรผลิต (จ ำนวนโรงงำน/ก ำลงักำรผลิตรวม) 

 ปัจจบุนับรษิัท มีโรงงำนพิมพฉ์ลำกกำว หรือ ฟิลม์พลำสติก แบบมว้น จ ำนวน 2 แห่ง ดงันี ้
1. เลขที่ 2234/3 ถนนจนัทน ์แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร โดยท ำกำรผลิตงำนพิมพฉ์ลำกกำว โทร. 

0-2678-1051-5 , 0-2285-4940 
2. เลขที่ 91/5 หมู่ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงสมคัร อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ โดยท ำกำรผลิตงำนพิมพ์

ฉลำกกำว โทร. 038-571-676-9, 086-341-5812 

        ก าลังการผลิตและปรมิาณการผลิต 
 

รายการ 2563 2562 2561 
ก าลังการผลิต  กำรพิมพ ์(พนั ตร.ม.) 16,165 16,165 16,165 
ปริมาณการผลิต กำรพิมพ ์(พนั ตร.ม.) 8,007 7,328 7,775 
การใช้ก าลังการผลิต (%)    
       กำรพิมพ ์ 47.42 45.34 48.10 
       อตัรำเพิ่ม(ลด)ของปรมิำณกำรผลิต   9.26 -5.75 -7.21 

 
วตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ คือ ฉลำกกำวและหมึกพิมพ ์

-  จ ำนวนผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบ    
 

 2563 2562 2561 

ฉลำกกำว และหมึกพิมพ ์ 25 รำย 26 รำย 24 รำย 
 

-  สดัส่วนกำรซือ้วตัถดุิบในประเทศและต่ำงประเทศ    
 

 2563 2562 2561 

ฉลำกกำว และหมึกพิมพ ์ 98 : 02 97 : 03 99 :  01 
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ในส่วนของวตัถดุิบประเภทฉลำกกำวและหมึกพิมพ ์ทำงบรษิัทจดัหำแหล่งวตัถดุิบภำยในประเทศใน
ปี 2563 รอ้ยละ 98 โดยมีกำรหำบริษัทจัดหำแหล่งวัตถุดิบเพิ่มจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึน้เพื่อประโยชนใ์นกำรลดตน้ทุน ส่วน
แหล่งวตัถดุิบในประเทศ บรษิัทก็มีกำรจดัซือ้วตัถดุิบจำกผูจ้  ำหน่ำยหลำยรำย โดยวตัถดุิบหลกัจะมุ่งเนน้กำรจดัซือ้จำกเจำ้หลัก
เพื่อประโยชน ์ในกำรรกัษำรำคำที่ดีที่สดุ 
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(ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวนกำรผลิตหรือกำรก ำจดัวตัถดุิบเหลือใช ้
- กำรด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรลดของเสียจำกระบวนกำรผลิต และมีกำรน ำวตัถุดิบกลบัมำใชใ้นกระบวนกำรใหม้ำกที่สดุ 

เพื่อลดกำรก ำจดัวัตถุดิบเหลือใชล้ง โดยกำรก ำจดัวตัถุดิบเหลือใช ้จะท ำสัญญำว่ำจำ้งบริษัทผูใ้หบ้ริกำรก ำจดัของเสียจำก
อตุสำหกรรม เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรก ำจดัเป็นไปอย่ำงถกูตอ้ง และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ 

-   ผลของกำรปฏิบตัิจรงิในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ 
       ส ำหรับส่ิงปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้วที่ เป็นอันตรำยและไม่เป็นอันตรำย ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวง
อตุสำหกรรมที่ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 บรษิัทไดท้ ำสญัญำว่ำจำ้งใหบ้ริษัทผูใ้หบ้ริกำรบ ำบดัและ
ก ำจดัของเสียจำกอตุสำหกรรมเป็นผูด้  ำเนินกำร  

 

- ขอ้พิพำทหรือกำรถกูฟ้องรอ้งเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และแนวทำงกำรแกไ้ขขอ้พิพำทดงักล่ำว 
ในปี 2563 บรษิัทไม่มีขอ้พิพำทหรือกำรถกูฟ้องรอ้งเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 (2.4) งานทียั่งไม่ส่งมอบ    

- ไม่มี - 

(3) กลุ่มหลอดลามิเนต  

 (3.1)  ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
ผลิตจำกกำรน ำแผ่นฟิลม์ LLDPE และน ำอลมูิเนียมฟอยลม์ำเขำ้กระบวนกำรเคลือบเพื่อติดกัน เพื่อใหเ้ป็นวตัถุดิบกึ่ง

ส ำเรจ็รูปที่เรียกว่ำ  WEB  (ส่วนของตวัหลอด) และน ำมำผ่ำตำมขนำดลกูคำ้ก ำหนด เพื่อน ำมำเขำ้สู่กระบวนกำรพิมพข์ึน้ลำย
ตำมรูปแบบที่ลกูคำ้ก ำหนดมำ เมื่อได ้Web ที่ขึน้รูปลำยพิมพแ์ลว้ จะน ำมำเขำ้กระบวนกำรขึน้รูปโดยเครื่องผลิตหลอด และ
ประกอบเขำ้กบับ่ำ (shoulder ) และฝำ (Cap) รูปแบบแตกต่ำงกนัไป ตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ก็จะไดเ้ป็นหลอดส ำเรจ็รูป
ขนำดต่ำงๆ ตำมที่ลกูคำ้ตอ้งกำร จำกนัน้จะน ำส่งใหล้กูคำ้เขำ้เพื่อเครื่องบรรจยุำสีฟันต่อไป 

เนื่องจำกกำรลงทุนในอุตสำหกรรมนีใ้ชเ้งินลงทุนค่อนขำ้งสงู เพรำะมีกระบวนกำรผลิตที่มีหลำยขัน้ตอน และตอ้งใช้
เครื่องจกัรในแต่ละกระบวน ที่เป็นเครื่องจกัรที่ใชใ้นกำรผลิตหลอดยำสีฟันโดยเฉพำะ ไม่สำมำรถดดัแปลงใชใ้นอุตสำหกรรม
ชนิดอื่นจึงท ำใหสิ้นคำ้ชนิดนีม้ีคู่แข่งขนัไม่มำกรำย  

 สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ   

1) บตัรส่งเสรมิกำรลงทนุ -ไม่มี- 
2) สิทธิอื่น  -ไม่มี- 
3) ขอ้จ ำกดัในกำรประกอบธุรกจิ -ไม่มี-    
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(3.2) การตลาดและภาวะแข่งขัน 
(ก) กำรท ำกำรตลำดของผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรที่ส  ำคญั  

- ลักษณะลูกค้ำ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ภำยหลังจำกที่บริษัทไดม้ีกำรร่วมทุนในประเทศ
เวียดนำม ตำมนโยบำยของลกูคำ้รำยใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นบรษิัทขำ้มชำติที่ไดย้ำ้ยฐำนกำรผลิตไปที่ประเทศเวียดนำม เพื่อ
ผลิตและจ ำหน่ำยทั่วทัง้ภมูิภำคเอเชีย ซึ่งกำรรว่มทนุนัน้ บรษิัทฯ ไดโ้อนเครื่องจกัรส่วนหนึ่งเป็นกำรลงทนุ มีผลใหก้ ำลงักำรผลิต
ที่เหลืออยู่ปัจจุบนั สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในประเทศเหลือเพียงรำยเดียว มีผลใหส้ดัส่วนโครงสรำ้งรำยได้
และโครงสรำ้งอตัรำก ำลงัคนของบริษัทเปล่ียนแปลงไป  

 ดำ้นควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้โดยส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นควำมสมัพนัธก์นัในทำงธุรกิจที่อยู่บนพืน้ฐำนท่ีท ำกำรคำ้ดว้ย
ควำมยตุิธรรมและรกัษำผลประโยชนร์ว่มกนัตลอดไปจนถงึควำมมีคณุภำพของสินคำ้ ที่ลกูคำ้ใหค้วำมเชื่อมั่นตลอดมำจึงท ำให้
มีสำยสมัพนัธท์ำงธุรกิจรว่มกนัมำยำวนำน 

- สดัส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2563 บริษัทมียอดจ ำหน่ำยหลอดลำมิเนตภำยในประเทศ
ทัง้หมด 100 % ของยอดจ ำหน่ำยทัง้หมด  

    (ข) สภำพกำรแข่งขนั   
- สภำพกำรแข่งขนัในปีที่ผ่ำนมำ  
ในปี 2563 สภำวกำรณแ์ข่งขนัของกลุ่มผลิตหลอดลำมิเนต เพื่อใชบ้รรจยุำสีฟัน เนื่องจำกเป็นกำรผลิตที่ใชเ้ทคโนโลยี

และควำมช ำนำญเฉพำะ มีกำรลงทุนในเครื่องจกัรค่อนขำ้งสงู และไม่สำมำรถดดัแปลงไปใชใ้นอตุสำหกรรมชนิดอื่นได ้จึงท ำ
ให้สินค้ำชนิดนี ้มีคู่แข่งขันไม่มำกรำย พบว่ำบริษัทมีคู่แข่งขันหลักภำยในประเทศมีเพียงรำยเดียวแต่จะมีคู่แข่งขันจำก
ต่ำงประเทศ ในภมูิภำคอำเซียนเขำ้มำซึ่งต่ำงก็มเีทคโนโลยีต่ำงๆ ที่มำน ำเสนอใหก้บัลกูคำ้ เพื่อใหม้ีควำมน่ำสนใจ และสำมำรถ
เพิม่มลูค่ำใหก้บัสินคำ้เพื่อใหสิ้นคำ้มีควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งเพื่อเพิม่ยอดขำย 

ดงันัน้บรษิัทฯ ตอ้งตระหนกัเรื่องของกำรมีเทคโนโลยี ที่ทนัสมยั  มีคุณภำพที่ดี และรำคำที่สำมำรถแข่งขนัในตลำดได ้
เพื่อจะตอ้งรกัษำฐำนกำรขำยไวใ้หไ้ด ้

- แนวโนม้ภำวะอตุสำหกรรมและสภำพกำรแขง่ขนัในอนำคต    
เนื่องจำกในปัจจุบนันีม้ีเรื่องเก่ียวกับกำรรณรงณร์กัษ์โลก และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ดังนั้นจึงท ำใหบ้ริษัทฯเองตอ้ง

คิดคน้บรรจภุณัฑด์ว้ยวตัถดุิบต่ำงๆ ที่จะน ำมำใชผ้ลิต ใหส้อดคลอ้งไปกบัโลกในปัจจบุนั ที่ลกูคำ้ทุกรำยใหค้วำมสนใจ จึงไม่ใช่
แต่เพียงแข่งขันในเรื่องของรำคำ คุณภำพ กำรบริกำรเท่ำนั้น ยังตอ้งเพิ่มเรื่องกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อจะสำมำรถสูก้ับคู่
แข่งขนัใหไ้ดเ้ช่นเดียวกัน 

(3.3)  การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ  
(ก).ลกัษณะกำรจดัใหไ้ดม้ำซึ่งผลิตภณัฑ ์

  - กำรผลิต (จ ำนวนโรงงำน/ก ำลงักำรผลิตรวม) 
 ปัจจบุนับรษิัท มีโรงงำนผลิตหลอดลำมิเนต จ ำนวน 1 แห่ง คือ 
 เลขที่ 85/2 หมู่1 นิคมอตุสำหกรรมเวลโกรว ์ต ำบลหอมศีล อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ    

      โดยผลิตผลิตภณัฑห์ลอดลำมิเนต โทร. 038-570-860 – 2, 038-842-762 – 5 
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 ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต 
 

รายการ 2563 2562 2561 
ก าลังการผลิต  หลอดลำมิเนต (ลำ้นหลอด) 125.20 125.20 125.20 
ปริมาณการผลิต หลอดลำมิเนต (ลำ้นหลอด) 56.02 72.76 72.79 
การใช้ก าลังการผลิต (%)    
       หลอดลำมิเนต 44.74 58.12 58.14 
       อตัรำเพิ่ม(ลด)ของปรมิำณกำรผลิต  (23.01) (0.04) (6.27) 

 
 
 

วตัถุดิบในกำรผลิตหลอด ทำงบริษัทสำมำรถหำแหล่งวตัถดุิบจำกภำยในประเทศทั้งหมด ซึ่งนบัว่ำเป็นผลดีในแง่กำร
ควบคมุตน้ทุนผลิตและควำมเส่ียงของบริษัท จำกควำมผนัผวนอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศได ้จะเห็นว่ำลกัษณะกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิัท ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงมำกนกั ทัง้จ ำนวนผูจ้  ำหน่ำย และสดัส่วนกำรซือ้-ขำยระหว่ำงภำยในประเทศกับ
ต่ำงประเทศก็ไม่แตกต่ำงไปจำกปีก่อนๆ ซึ่งกำรติดต่อซือ้ขำยยังคงเป็นไปแบบเดิม ซึ่งแนวโน้มในอนำคต บริษัทยังคงซือ้
วตัถุดิบจำกผูจ้  ำหน่ำยรำยเดิม ซึ่งก็ไดร้บักำรตอบรบัเป็นอย่ำงดีเช่นกัน ควำมสัมพนัธก์ับผูจ้  ำหน่ำยเป็นควำมสมัพันธใ์นทำง
ธุรกิจโดยปกติ  ที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมยุติธรรม ควำมซื่อสตัย ์และผลประโยชนร์ว่มกัน และมีสำยสมัพนัธท์ำงธุรกิจระหว่ำง
กนัมำยำวนำน  

- วสัดทุี่น ำมำใชท้ดแทนวตัถดุิบ 
บริษัทไดศ้ึกษำควำมเป็นไปไดท้ี่จะหำวัสดุที่น ำมำใชท้ดแทนวตัถดุิบที่ตอ้งน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งไดพ้ฒันำทำง

เทคโนโลยีของบริษัท ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถผลิตหลอดที่ใช ้Aluminium Foil ที่บำงลง ซึ่งสำมำรถลดตน้ทุนกำรผลิตได ้โดยไม่
ส่งผลกระทบในดำ้นคณุภำพของสินคำ้  ท ำใหล้กูคำ้และบรษิัทฯต่ำงมีตน้ทนุกำรผลิตที่ลดลงรว่มกนั 

 (ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวนกำรผลิตหรือกำรก ำจดัวตัถดุิบเหลือใช ้
- กำรด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ทำงบรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเสมอมำ โดยในอนำคตธุรกิจของลกูคำ้มีแนวโนม้

ที่จะหนัมำสนใจในกำรรกัษ์โลกมำขึน้ดงันัน้วตัถุดิบที่ใชใ้นปัจจบุนั อำจจะตอ้งมีกำรปรบัเปล่ียนไป เช่น สำมำรถน ำกลบัมำใช้
ใหม่ได ้เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งทำงบริษัทไดม้ีควำมพรอ้มโดยไดม้ีกำรศึกษำกำรใชว้ัสดุทดแทนเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดในอนำคตและด ำเนินกำรคำ้ไปกับลกูคำ้ในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งก็จะส่งผลดีในกำรเป็นคู่คำ้ที่
ดีและจะสำมำรถรกัษำฐำนลกูคำ้ไวไ้ดส่้งผลใหบ้รษิัทฯและคู่คำ้เติบโตไปดว้ยกนัอย่ำงมั่นคง 

- ผลของกำรปฏิบตัิจรงิในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่                  

 ส ำหรับส่ิงปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้วที่ เป็นอันตรำยและไม่เป็นอันตรำย ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวง
อตุสำหกรรมที่ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 บริษัทไดท้ ำสญัญำว่ำจำ้งใหบ้ริษัทผูใ้หบ้ริกำรบ ำบดั และ
ก ำจดัของเสียจำกอตุสำหกรรมเป็นผูด้  ำเนินกำร  

- ขอ้พิพำทหรือกำรถกูฟ้องรอ้งเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และแนวทำงกำรแกไ้ขขอ้พิพำทดงักล่ำว 
ในปี 2563 บรษิัทฯไม่มีขอ้พิพำทหรือกำรถกูฟ้องรอ้งเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(3.4)  งานทียั่งไม่ส่งมอบ 
- ไม่มี - 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 
บรษิัทมีควำมเส่ียงอนัเกิดทัง้จำกปัจจยัของอตุสำหกรรมและปัจจยัควำมเส่ียงเฉพำะบรษิัทดงันี ้ 

(1)  ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

 ควำมผนัผวนของวตัถดุิบหลกั ของเรำซึ่ง คือเม็ดพลำสติก นัน้มีผลอย่ำงมำกในกำรท่ีจะท ำใหเ้รำไดก้ ำไรหรือขำดทุน ซึ่งในปี
ที่ผ่ำนมำถือว่ำ ช่วง 3 ไตรมำสแรก รำคำไม่ค่อยมีควำมผนัผวนมำก โดยมีกำรขยบัลดลง และค่อนขำ้งคงที่ในที่สดุเนื่องจำกปีที่
ผ่ำนมำมีปัญหำเรื่องของกำรระบำดไวรสัโคโรน่ำ เลยท ำใหค้วำมตอ้งกำรในกำรใชน้ ำ้มนัลดลงเนื่องจำกไม่มีกำรเดินทำง ไม่มีกำร
ผลิตในบำงอตุสำหกรรม ดงันัน้รำคำน ำ้มนัก็จะไม่มีกำรขยบัขึน้ก็ส่งผลใหร้ำคำเม็ดพลำสตกิค่อนขำ้งนิ่งและถกูซึ่งเป็นโอกำสที่ท  ำ
ใหบ้รษิัทเรำไดม้ีโอกำสตกัตวงเม็ดรำคำที่ถูกมำไวใ้ชใ้นกำรผลิตเพรำะยอดกำรผลิตของเรำไม่ไดล้ดลงมีแต่เพิ่มขึน้จึงท ำใหปี้ที่
ผ่ำนมำเรำไม่โดนกระทบเรือ่งควำมผนัผวนของเม็ดพลำสติกเลย แต่พอมำถึงปลำยไตรมำสที่ 4 เดือนพ.ย.- ธ.ค. สถำนกำรณเ์ริ่ม
คล่ีคลำย มีควำมตอ้งกำรใชพ้ลำสติกมำกขึน้และมีกำรขนส่งขำ้มประเทศ มำกขึน้ท ำใหม้ีกำรขำดแคลน ตูค้อนเทนเนอรใ์นกำร
ขนส่ง ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่งระหว่ำงประเทศเพิ่มขึน้เกือบ 40% ซึ่งกำรขึน้ดงักล่ำวส่งผลใหร้ำคำเม็ดพลำสติกที่สั่งน ำเขำ้มำ
มีรำคำสงูขึน้ และส่งผลใหร้ำคำเม็ดพลำสติกในประเทศสูงขึน้ตำมไปดว้ยเนื่องจำก มีกำรหันมำสั่งซือ้เม็ดพลำสติกในประเทศ
ทดแทนกำรน ำเขำ้มำกขึน้ จึงส่งผลใหร้ำคำขึน้ตำมที่กล่ำวมำ  ซึ่งกำรขึน้ของวัตถุดิบดังกล่ำวจะส่งผลต่อตน้ทุนกำรผลิตฟิลม์
พลำสติกในตน้ปีหนำ้หรือปี 2564 ดงันัน้ภำพรวมในปี 2563 ควำมผนัผวนของรำคำเม็ดพลำสติกถือว่ำนอ้ยมำก  

(2) การพึ่งพาผู้จ าหน่ายวัตถุดบิรายใหญ่ 

   บริษัทฯ มีกำรสั่งซือ้เม็ดพลำสติกจำกผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยรำยใหญ่ของประเทศอยู่มำกพอสมควร ซึ่งมีอยู่ 2-3 รำย ท ำใหเ้รำ
สำมำรถมีวตัุถดิบสลับใชก้ันไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลเรื่องกำรขำดวตัถุดิบเพรำะสำมำรถทดแทนกันได ้แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯไดม้ี
กำรหำแหล่ง ผลิตรำยใหม่ๆ จำกต่ำงประเทศเพิ่มมำไดอ้ีก เพื่อท ำใหบ้รษิัทไดม้ีควำมสำมำรถในกำรต่อรองรำคำวตัถุดิบไดม้ำก
ขึน้อนัเกิดจำกกำรเปรียบเทียบรำคำ ซึ่งท ำใหเ้รำอำจจะไดเ้ปรียบผูแ้ข่งขนัรำยอื่นได ้

(3) ตลาดและภาวการณแ์ขง่ขนั 
มคีู่แข่งไม่มำกรำย พบว่ำบรษิัทมีคู่แข่งหลกัภำยในประเทศมีเพียงรำยเดียวแต่จะมีคู่แข่งจำกต่ำงประเทศ ในภมูิภำคอำเซียน

เขำ้มำ โดยลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจและกำรติดต่อซือ้ขำยยงัคงเป็นไปแบบเดิม ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงมำกนกั 

(4)  คุณภาพลูกหนี ้
ลูกคำ้กลุ่มฟิลม์ที่น ำผลิตภัณฑข์องบริษัทไปใชเ้ป็นวัตถุดิบ ดังนั้นลกูคำ้ที่มีขนำดกลำง และขนำดเล็ก บริษัทจะเน้นกำร

บรหิำรสินเชื่อของลกูคำ้ในกลุ่มดงักล่ำว โดยพยำยำมหำจุดที่เหมำะสมระหว่ำงควำมสำมำรถกำรช ำระหนีก้บัปริมำณกำรขำย
ของลกูคำ้ในแต่ละรำย 

(5)  ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บรษิัทมีกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คือกลุ่มตระกูลล่ิมอติบูลย ์ถือหุน้ในบรษิัทคิดเป็นรอ้ยละ 64.83 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยได้

แลว้ทัง้หมดของบริษัท (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) จึงท ำใหก้ลุ่มตระกูลล่ิมอติบลูยส์ำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผูถื้อหุน้
ไดเ้กือบทัง้หมด โดยเฉพำะเรือ่งที่ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื่องที่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบับรษิัทก ำหนดให้
ตอ้งไดร้บัเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดังนั้น ผูถื้อหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดลุเรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้
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การก ากับดูแลกิจการ 
1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมกำรบรษิัท ไดม้ีกำรปรบัปรุงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรโดยกำรน ำขอ้พึงปฏิบตัิจำกหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี 15 ขอ้
เดิมมำปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม ใหเ้ป็นตำมแนวทำงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ฉบับปี 
2549 เพื่อพฒันำระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรใหส้ำมำรถเทียบเคียงไดก้บัมำตรฐำนสำกล ตำมควำมมุ่งหวงัของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ท่ีจะช่วยสรำ้งควำมเชื่อมั่นต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สียและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยตลอดจนเพื่อเพิ่มมลูค่ำ
และส่งเสรมิกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบรษิัท 

คณะกรรมกำรบริษัทไดต้ระหนักถึงหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่โดยยึดหลกัควำมระมดัระวงั (Duty of Care) 
และหลักควำมซื่อสัตยส์ุจริต (Duty of Loyalty) ในกำรที่จะใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ เพื่อประโยชนต์่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิัท โดยค ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมของผูถื้อหุน้ทกุรำย ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยก ำหนด และกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดงันี ้

 

▪ หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร และมีกำรปรับปรุงนโยบำย

ดงักล่ำวใหม้ีควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณปั์จจบุนัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อส่งเสรมิใหบ้รษิัทมีระบบกำรบรหิำร กำรควบคมุภำยใน 
และกำรด ำเนินกำรใหม้ีคณุภำพท่ีดียิ่งขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ดงันี ้

    - ระบบกำรบรหิำร บรษิัทมุ่งมั่นในกำรสรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหแ้ก่บรษิัท โดยยึดหลกัควำมระมดัระวงั และหลกัควำมซื่อสตัยส์จุริต 
โปรง่ใสและสำมำรถตรวจสอบได ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำระบบบญัชี รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีมีควำมน่ำเชื่อถือ 

 - กำรควบคุมภำยใน ดำ้นระบบงำนไดจ้ดัใหม้ีกำรตรวจสอบครอบคลุมในทุกหน่วยงำนไม่เจำะจงเฉพำะเรื่อง ทัง้นีเ้พื่อให้
มั่นใจว่ำระบบงำนมีควำมถูกตอ้งตำมนโยบำยบรษิัทก ำหนด สรำ้งควำมปลอดภยัต่อขอ้มลูอันเป็นควำมลับทำงธุรกิจ ติดตำม
ดแูลเรือ่งควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยง เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 - ก่อนวันประชุมบริษัทไดม้ีหนังสือบอกกล่ำวไปยังผูถื้อหุ้น โดยก ำหนดวำระต่ำงๆ เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำ
รบัทรำบ รบัรอง รวมทัง้อนมุตัิ และไดจ้ดัเอกสำรกำรประชมุใหเ้พียงพอต่อผูถื้อหุน้ที่จะใชใ้นกำรออกเสียง รวมทัง้ไดเ้ผยแพรล่งใน 
Website ของบรษิัทฯท่ี www.topp.co.th เป็นเวลำล่วงหนำ้มำกกว่ำ 1 เดือน   

 - วันประชุมผูถื้อหุน้ โดยก ำหนดใหก้รรมกำรทุกคนเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อตอบขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุน้ โดยใน ปี 2563 
บริษัทไดม้ีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไ์ซด ์ถนนพระรำม 3 ในวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  โดยมี
กรรมกำรเขำ้รว่มประชมุจ ำนวน 11 ท่ำนจำกทัง้หมด 11 ท่ำน ซึ่งรวมถึงประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพื่อชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถำม
ของผูถื้อหุน้ โดยประธำนกรรมกำรท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในที่ประชมุ ไดด้  ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระที่ก ำหนดในหนงัสือ
เชิญประชุม เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ภำยหลงัเริ่มกำรประชมุแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวำระท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดล้งมติ  

 - ภำยหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดท ำ
รำยงำนกำรประชมุที่มีกำรบนัทึกผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ พรอ้มทัง้เผยแพรร่ำยงำนดงักล่ำวใน Website ของบรษิัท 

 - บริษัทไดร้บัผลกำรประเมินคุณภำพกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2563 ในระดับ 4 (อยู่ในช่วงคะแนน 90 – 99
คะแนน) 
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▪ หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดแนวทำงพึงปฏิบตัิเรื่องกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียม ดงันี ้

- บริษัทเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมและเสนอชื่อผูท้ี่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร ก่อนที่บริษัทจะส่งหนงัสือนัดประชุม โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ 
Website ของบรษิัท 

- หำ้มมิใหผู้ถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้รหิำรเพิ่มวำระกำรประชมุที่ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนำ้โดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้ง
ใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

- ก ำหนดรูปแบบของหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข ตำมแบบที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นที่ไม่สำมำรถมำประชุม
ดว้ยตนเองได ้สำมำรถก ำหนดทิศทำงในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระไดต้ำมควำมประสงค ์พรอ้มทั้งก ำหนดให้มี
กรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 2 ท่ำนเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

- ก ำหนดใหม้ีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงส ำหรบัแต่ละวำระ เพื่อควำมโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภำยหลงั 
- กำรด ำเนินกำรในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำร ประธำนที่ประชมุจะด ำเนินกำรใหม้ีกำรใชสิ้ทธิเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
- ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยผ่ำน
เลขำนกุำรบรษิัทฯ เพื่อจะไดน้ ำรำยงำนดงักล่ำวรวบรวมเป็นระเบียบวำระแจง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรทรำบ 

 

▪ หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทสนบัสนุนใหม้ีกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษัทและผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยกำรใหค้วำมส ำคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มในกำรสรำ้งงำน สรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดีในทกุระดบั และสรำ้งกิจกำรใหม้ีฐำนะกำรเงนิท่ีมั่นคง 
 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 
ลูกจ้าง : บรษิัทมุ่งพฒันำเสริมสรำ้งวฒันธรรมและสภำพแวดลอ้มใหม้ีบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ดี จดัใหม้ีอปุกรณค์วำม

ปลอดภยัที่ถกูตอ้งเหมำะสมกบัลกัษณะงำนที่ปฏิบตัิ กำรจดัใหม้ีกำรซอ้มหนีไฟ กำรจดัใหม้ีระบบกำรป้องกันภยั เพื่อใหพ้นกังำน
มีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน มีผลตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม และสนบัสนนุกจิกรรมที่สรำ้งเสรมิควำมรูค้วำมช ำนำญ
ของพนกังำน นอกจำกนัน้บรษิัทยงัสนบัสนุนใหพ้นกังำนทกุระดบัศกึษำหำควำมรูแ้ละวิทยำกำรใหม่ๆเพิ่มเติม ดว้ยกำรจดัตำรำง
กำรฝึกอบรมที่เป็นเฉพำะหน่วยงำนเพื่อสรำ้งใหพ้นกังำนมีควำมเชี่ยวชำญในหนำ้ที่ที่รบัผิดชอบ และกำรฝึกอบรมที่สำมำรถ
เรียนรูร้ว่มกนัทัง้องคก์ร 

คู่ค้า : บรษิัทมีจดุประสงคใ์นกำรท ำกำรคำ้แบบเนน้คณุภำพของสินคำ้และกำรบรกิำร ควบคมุกำรจดัส่งใหต้รงตำมที่ลกูคำ้
ก ำหนด รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อตกลง สัญญำ และเงื่อนไขทำงกำรคำ้ อีกทั้งจัดให้มีหน่วยรบัเรื่องรอ้งเรียนในดำ้นคุณภำพ
สินคำ้และบริกำร มีกำรใชแ้บบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรวัดผลควำมพึงพอใจของลกูคำ้อยู่เป็นระยะ มีกำรประเมินผูข้ำย
เพื่อใหไ้ดคู้่คำ้ที่มีคณุภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ 

คู่แข่ง : บริษัทใชใ้นกลยุทธก์ำรแข่งขนัที่สจุรติทำงกำรคำ้ เนน้ดำ้นคุณภำพสินคำ้และบริกำร และกำรสนองตอบต่อควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ รวมถึงรำคำที่เป็นธรรม ถือปฏิบตัิต่อคู่แข่งขนัดว้ยควำมเป็นมืออำชีพและครรลองทำงธุรกิจ 

เจ้าหนี้ : บรษิัทมีกำรปฏิบตัิต่อเจำ้หนีต้ำมเงื่อนไขและขอ้ตกลงอย่ำงตรงไปตรงมำ รวมถึงกำรช ำระหนีต้ำมเงื่อนไขเวลำที่
ก ำหนดในขอ้ตกลง 
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การแจ้งเบาะแส   
บริษัทก ำหนดเกณฑ์เก่ียวกับแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยหรือผูถื้อหุน้รำยย่อยสำมำรถแจง้เบำะแส ใน

ประเด็นที่เก่ียวกับกำรท ำผิดกฎหมำย และจรรยำบรรณ รำยงำนกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน โดยหำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดมี
ควำมประสงคใ์นกำรแจง้เบำะแสในประเด็นดังกล่ำว สำมำรถติดต่อผ่ำนทำงกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบไดโ้ดยตรง
ตำมที่อยู่ดำ้นล่ำงนี ้

▪ ดร.นิลสวุรรณ  ลีลำรศัมี 
เลขที่ 11-13 ซอยพำณิชยกำรธนบรุ ี3 ถนนจรญัสนทิวงศ ์13 แขวงวดัท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600 
โทรศพัท ์: 081-488-6507 
E-mail address: Nilsuwan.leelarasame73@gmail.com 
▪ นำยชยัสิทธ์ิ  เจรญิสตัย ์
เลขที่  35 หมู่บ้ำนกรีนนิชชำเลย์ ซอยบรมรำชชนนี 62/6 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร 10170 
โทรศพัท ์: 081-612-7612, 0-2888-4208  
E-mail address: chaiyasit.35@gmail.com 
▪ นำยปมขุ  ศิรอิงักลุ 
เลขที่ 619/1 ซอยลำดพรำ้ว 48 แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์: 0-2275-6299 โทรสำร: 0-2275-9033 
E-mail address: pamooklaw@gmail.com 

หรือหำกท่ำนผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะชีแ้นะเก่ียวกบักำรบรหิำรจดักำรของบรษิัท สำมำรถติดต่อไดโ้ดยตรงที่ Website 
ของบริษัทที่ www.topp.co.th  หรือผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัทที่ E-mail address: saengjas@topp.co.th โดยเรื่องรอ้งเรียน
ดงักล่ำวจะรบัรูเ้ฉพำะในกลุ่มบคุคลขำ้งตน้และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำนัน้ เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหแ้ก่ผูร้อ้งเรียน 

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 

บรษิัทมีนโยบำยเก่ียวกบัควำมรบัผิดชอบต่อสภำพแวดลอ้มและสงัคม โดยเลือกใชเ้ฉพำะวตัถุดิบท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมลภำวะ กำร
ลดปรมิำณขยะโดยกำรใชเ้ครื่องจกัรที่สำมำรถน ำเศษซำกมำ Recycle ในกระบวนกำรผลิตท ำใหส้ำมำรถลดปรมิำณของขยะที่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมีกระบวนกำรบ ำบดัของเสียที่ถกูตอ้งตำมกฎของกระทรวงอุตสำหกรรม รวมทัง้กำรไม่ละเมิด
ประโยชนข์องส่วนรวมและผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยขำ้งตน้  

 

▪ หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของบริษัท 
บริษัทไดจ้ัดท ำรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี(แบบ 56-2) ตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด เพื่อเปิดเผยต่อผูล้งทุนทั่วไปทำง Website ของ
หน่วยงำนดังกล่ำว นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้หรือผูส้นใจลงทุนทั่วไปยังสำมำรถดูขอ้มูลเก่ียวกับ รำยงำนประจ ำปีส ำหรบัปีที่ผ่ำนมำ 
และมติที่ประชมุใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ล่ำสดุ ไดท้ำง Website ของบรษิัทอีกเชน่กนั  
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รายงานคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรไดจ้ัดท ำรำยงำนอธิบำยถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและเหตุกำรณ์ส ำคัญรอบปีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ ตำมที่ไดร้่วมสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีและสอบทำนควำมมีประสิทธิผลใน
ดำ้นสภำพแวดลอ้มกำรควบคุม กระบวนกำรประเมินควำมเส่ียง ระบบสำรสนเทศ รวมถึงกำรพิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
กำรก ำหนดค่ำสอบบญัชี ตลอดจนกำรรำยงำนขอ้มลูเป็นไปใหม้ีมำตรฐำนเชื่อถือได ้ชดัเจน และเพียงพอต่อกำรรำยงำนผูถื้อหุน้ 
มีกำรจดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรซึ่งครอบคลมุในเรือ่งส ำคญัๆ ตำมขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส ำหรบักรรมกำรบริษัทจดทะเบียนที่ตลำด
หลกัทรพัยเ์สนอแนะ ควบคู่กนัไปกบัรำยงำนผูส้อบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี 

คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมกำรมีกำรด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใสเก่ียวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสูง ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบ

และไดร้บัอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นและไดจ้ัดให้มีกำรเปิดเผยจ ำนวนค่ำตอบแทนในรำยงำนประจ ำปี และหลักเกณฑ์กำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำรที่เชื่อมโยงและสอดคลอ้งกับผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท โดยในปี 2563และ 2562 มีกำร
จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนเงิน 2.55 ลำ้นบำท และ 2.38 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ความสัมพันธก์บัผู้ลงทุน 
คณะกรรมกำรไดจ้ัดให้มีผูท้ี่ท  ำหน้ำที่เป็น “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)” โดยมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษัทเป็นผูดู้แล

รบัผิดชอบ และไดส้นบัสนุนใหผู้ท้ี่ท  ำหนำ้ที่นีม้ีควำมรูด้ำ้นพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชน ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อใหส้ำมำรถคอยก ำกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทใหป้ฏิบตัิ
ตำมข้อก ำหนดอย่ำงครบถ้วน โดยไดผ่้ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตร “Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS)” และ
หลักสูตร “พื ้นฐำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับบริษัทจดทะเบียน” ที่จัดขึน้โดยสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย (LISTED 
COMPANIES ASSOCIATION) เพื่อใหเ้กิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ ตลอดจนกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรให้
ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงเป็นศูนยต์ิดต่อกรณีมีข่ำวเก่ียวกับบริษัท (Contact Person) เพื่อประโยชนใ์นกำรประสำนงำนและชีแ้จงต่อ
สำธำรณชน ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจลงทุนทั่ วไป สำมำรถติดต่อได้ที่หมำยเลข 0-2678-1051-5 หมำยเลขภำยใน 511 หรือที่  E-mail 
address: saengjas@topp.co.th 
▪ หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบรษิัทตระหนกัถึงกำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้รหิำร ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทมีสมำชิกรวมทัง้หมด 11 

ท่ำนประกอบดว้ย 
       -  กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำร  1  ท่ำน 
         -  กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำร  6  ท่ำน (ในจ ำนวนนีเ้ป็นกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจ 3 ท่ำน) 
         -  กรรมกำรอสิระ             4  ท่ำน (ซึ่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน) 

กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำนประกอบดว้ย 
 1. คณุอรนิทร ์   จิรำ           ประธำนกรรมกำร 
 2. ดร.นิลสวุรรณ    ลีลำรศัมี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 3. นำยชยัสิทธ์ิ    เจรญิสตัย ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
 4. นำยปมขุ    ศิรอิงักลุ กรรมกำรตรวจสอบ 
โดยบริษัทไดก้ ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกำรเป็นกรรมกำรบริษัทวำระละ 3 ปี ทั้งนีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งตำม พระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชน โดยประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ ท ำหน้ำที่คอยก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบกำรท ำงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ซึ่งมีบทบำทหนำ้ที่ของแต่ละฝ่ำยอย่ำงชดัเจน 
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บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรไดท้ ำหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบในเรื่องที่ส  ำคญัเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบรษิัท เช่น วิสยัทศัน ์

และภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเส่ียง แผนงำน และงบประมำณ รวมทั้งก ำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจดักำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนที่ก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลโดยมีกจิกรรมในดำ้นต่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้

- นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัทอย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และ/หรือมกีำรทบทวนเมื่อสถำนกำรณเ์ปล่ียนแปลง 
- จรรยำบรรณธุรกิจ(Code of Conduct)ซึ่งบริษัทถือว่ำจรรรยำบรรณธุรกิจเป็นคุณสมบตัิที่ส  ำคัญในกำรประกอบกิจกำรที่

แสดงถึงควำมซื่อสตัยส์จุรติและสรำ้งควำมน่ำเชื่อถือ ทัง้แก่ลูกคำ้ และเจำ้หนี ้รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ บริษัทยึดมั่นใน
จรยิธรรมกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้

▪ ผลิตสนิคำ้ที่มีคณุภำพ รำคำยตุิธรรม และใหบ้รกิำรที่ดีเพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูคำ้ 
▪ มุ่งสรำ้งชื่อเสียง ในดำ้นกำรเป็นผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นบรรจภุณัฑแ์ละงำนพิมพ ์ดว้ยนวตักรรมทำงเทคโนโลยี 
▪ กรรมกำรและผูบ้รหิำร ตอ้งด ำเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 เปิดเผยขอ้มลูอย่ำงตรงไปตรงมำ โปรง่ใส 
▪ พฒันำบคุลำกร ใหต้ระหนกัในควำมรบัผิดชอบทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น ตลอดจนกำรกระท ำตนเป็น 
 พลเมืองดี ไม่ประพฤติผิดกฎหมำย 
▪ รกัษำส่ิงแวดลอ้มโดยด ำเนินธุรกจิที่ไม่ก่อใหเ้กิดมลภำวะต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

- กำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรบญัชีกับกิจกำรและบคุคลที่อำจเกิดควำมขดัแยง้ หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท โดยกำรถือหุน้
และกำรมีผูถื้อหุน้และ/หรือ กรรมกำรร่วมกัน ผลของรำยกำรดังกล่ำวไดแ้สดงไวใ้นงบกำรเงินเรื่องรำยกำรที่เก่ียวโยงกันไวใ้น
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินแลว้ 

- ระบบกำรควบคุมภำยในและได้จัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนและตรวจสอบกำร
ปฏิบตัิงำนโดยมีแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนที่ชดัเจนและวดัผลไดซ้ึ่งไดม้ีกำรปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณปั์จจุบนัอยู่เสมอ 
จดัท ำนโยบำยและระเบียบปฏิบัติ อ ำนำจอนุมัติในแต่ละระดับที่เป็นลำยลกัษณ์อักษร รวมถึงกำรประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งมีกำรก ำหนดเป็นแผนงำน
ประจ ำปีตำมล ำดบัควำมส ำคญัโดยพิจำรณำจำกประเด็นท่ีเป็นควำมเส่ียงหรือเหตกุำรณท์ี่อำจเกดิขึน้และส่งผลกระทบแก่บรษิัท
กำรน ำเสนอและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอต่อเนื่อง นอกจำกนีบ้ริษัทยังไดน้ ำ
ขอ้เสนอแนะต่ำงๆจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและขอ้คิดเห็นของผูต้รวจสอบบัญชีมำพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสงูสดุ โดยมีรำยละเอียดในหวัขอ้ กำรควบคมุภำยใน  

- กำรบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรปรกึษำหำรือกับผูท้ี่มีควำมรูค้วำมสำมำรถและมีประสบกำรณใ์นธุรกิจประเภทเดียวกันกับ
บรษิัท เพื่อก ำหนดนโยบำยและกลยทุธ ์เป้ำหมำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำน เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทและผูม้ีส่วนได้
เสีย 
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การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรในทกุไตรมำสอย่ำงนอ้ย ไตรมำสละ 1 ครัง้ หรือมำกกว่ำในกรณีมี

เหตจุ ำเป็นส ำคญั ซึ่งในกำรประชมุแต่ละครัง้ไดม้ีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุมไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรและมีกำรจดัเก็บรำยงำน
กำรประชุมที่ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำร ส ำหรบัใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้โดยในปี 2563 มีกำรประชมุคณะกรรมกำร
รวมทัง้สิน้ 7 ครัง้และมีจ ำนวนกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชมุ ดงัรำยละเอียดที่แสดงไวใ้นหนำ้ที่ 24 หวัขอ้ โครงสรำ้งกำรจดักำร โดย
เลขำนกุำรบรษิัทไดท้ ำหนำ้ที่เลขำนกุำรท่ีประชมุ ไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไวด้งันี ้

▪ ก ำหนดตำรำงวนัประชมุประจ ำปี ล่วงหนำ้ เพื่อใหก้รรรมกำรทรำบและเตรียมตวัล่วงหนำ้ โดยไม่ติดภำรกิจอื่น 
▪ จดัท ำจดหมำยเชิญประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นกำรล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนั 
▪ ก ำหนดให้มีวำระประจ ำที่เป็นมำตรฐำน ส ำหรบักำรติดตำมควำมคืบหน้ำของผลด ำเนินงำนเพื่อให้กรรมกำร

สำมำรถควบคุมและดูแลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำรไดต้่อเนื่องและวำระส ำหรบักำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนีก้รณีมีควำมคืบหน้ำและประเด็นส ำคัญ ประธำนที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้
กรรมกำรทกุท่ำนไดห้ำรือกนัอย่ำงอิสระและทั่วกนั 

▪ จดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชมุ เพื่อพิจำรณำแต่ละวำระใหก้รรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 2 วนั 
▪ กรณีมีประเด็นที่ตอ้งพิจำรณำเป็นกำรเฉพำะ ที่ประชุมไดเ้ชิญผูบ้รหิำรที่ดูแลรบัผิดชอบในประเด็นที่หำรือ เพื่อให้

ขอ้มลูรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหำโดยตรง 
▪ ก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบรษิัทมีหนำ้ที่ที่ตอ้งแจง้ขอ้มลูรำยละเอียดที่จ  ำเป็นเพิม่เติมเพื่อใหก้รรมกำรเขำ้ถึงขอ้มลูใหม่ๆ 

กรณีมีข่ำวสำร ขอ้บงัคบั ตลอดจนประกำศต่ำงๆของหน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูล 
▪ ภำยหลงักำรประชมุ เลขำนกุำรบรษิัทมีหนำ้ที่ในกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชมุและส่งใหป้ระธำนที่ประชมุ 
 ลงนำม ภำยใน 7 วนันบัจำกวนัประชมุ 

 
 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีขอ้ก ำหนดเรื่องกำรจ ำกัดจ ำนวนบริษัทที่กรรมกำรแต่ละคนไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจด

ทะเบียนอืน่ แต่ทัง้นีไ้ม่มีสมำชิกของคณะกรรมกำรบรษิัทท่ำนใดด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ 5 บรษิัท 
และเนื่องจำกคณะกรรมกำรของบริษัทประกอบดว้ยผูท้ี่มีควำมรูค้วำมช ำนำญในแต่ละดำ้นแตกต่ำงกันซึ่งลว้นเป็นประโยชนแ์ก่
กำรบรหิำรจดักำรและดแูลใหบ้รษิัทยั่งยืน มั่นคง ท่ำมกลำงวิกฤตกำรณต์่ำงๆที่มีผลกระทบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม หำกแต่มีผล
กำรด ำเนินงำนท่ีดี และเป็นท่ีน่ำพอใจมำโดยตลอด ซึ่งกรรมกำรแต่ละท่ำนไดใ้หค้วำมส ำคญัในหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในกำรเขำ้
ร่วมประชุม เพื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส และไดใ้หค้วำมสนใจในทุกประเด็นส ำคญั อำทิ ฐำนะกำรเงิน สภำพ
คล่อง ผลกำรด ำเนินงำนโดยไดพ้ิจำรณำเปรียบเทียบในรูปแบบที่เป็นมำตรฐำนของบริษัท ซึ่งมีรำยละเอียดมำกกว่ำแบบของ
ผูส้อบบญัชี โดยกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสปัจจบุนักบัไตรมำสที่แลว้ และไตรมำสเดียวกันของปีนีก้ับปีที่แลว้ 
รวมทั้งผลกำรด ำเนินงำนจริงเปรียบเทียบกับงบประมำณที่คำดไว ้โดยไดใ้หค้วำมสนใจและซกัถำมถึงสำเหตุที่ส  ำคัญของกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำว นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทยงัไดม้ีกำรพิจำรณำกลั่นกรองร่วมกบัผูบ้ริหำรระดบัสงูและ
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทอย่ำงสม ่ำเสมอ  
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จ านวนบริษัททีก่รรมการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 
จ านวนบริษทัจดทะเบียนที ่                             
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

1. นำยอรินทร ์      จิรำ ประธำนกรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 1 
2. นำยสธีุ ลิ่มอติบลูย ์ รองประธำนกรรมกำร และ กรรมกำรผูจ้ดักำร - 
3. นำยชวลิต ลิ่มอติบลูย ์ กรรมกำร - 
4. ร.ต.อ.สเุมธ ลิ่มอติบลูย ์ กรรมกำร - 
5. นำยบญุช ู ลิ่มอติบลูย ์ กรรมกำรและกรรมกำรสรรหำ และ พิจำรณำค่ำตอบแทน - 
6. นำยมงคล        ลิ่มอติบลูย ์  กรรมกำร - 
7. นำยสรุภำพ      ลิ่มอติบลูย ์  กรรมกำร - 
8. นำยธนำ           โพธิก ำจร  กรรมกำร - 
9. ดร.นิลสวุรรณ ลีลำรศัมี  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  และ 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
- 

10. นำยชยัสิทธิ ์ เจริญสตัย ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

- 

11. นำยปมขุ ศิริองักลุ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ - 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทไดช้ีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละคณะ โดยมีวงเงินที่จ่ำยจรงิภำยในกรอบท่ีไดร้บัอนุมตัิจำกที่

ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งคณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำวงเงินที่เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ จำกขอ้มูลตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทและขอ้มลูค่ำตอบแทนของบริษัทในหมวดอุตสำหกรรมเดียวกนั เพื่อหลีกเล่ียงกำรจ่ำยที่เกินสมควรแต่เพียงพอที่จะจงูใจ
และรกัษำไวซ้ึ่งกรรมกำรที่มีคณุภำพตำมตอ้งกำร 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำร นอกจำกพิจำรณำตำมผลงำนรวมโดยดจูำกผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรได้
พิจำรณำโดยค ำนึงถึงภำระหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบ(Accountability and Responsibility)และประโยชน์ที่จะได้รบัจำก
กรรมกำรในฐำนะกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมกำรตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้รหิำรในกำรท่ีจะดแูลเรื่องระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำร

ของบริษัท ตลอดจนบทบำท อ ำนำจหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรบรษิัท ปัจจุบนัสมำชิกจ ำนวน 11 ท่ำนในคณะกรรมกำรบริษัทได้
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ในส่วน
เลขำนุกำรบริษัท คณะกรรมกำรยังไดส้นับสนุนให้เขำ้ฝึกอบรม ในหัวข้อที่เก่ียวขอ้งเพื่อติดตำมควำมคืบหนำ้และให้มีกำร
ปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบไดช้ีป้ระเด็นควำมเส่ียงน ำเสนอแก่คณะกรรมกำรบรษิัท
เพื่อใหม้ีกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดงำนหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติหนำ้ที่แทน กรณีกรรมกำรผูจ้ัดกำรหรือผูบ้ริหำรระดับสูงไม่
สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ตลอดจนก ำกบัดูแลใหค้ณะเจำ้หนำ้ที่บรหิำรมีกำรก ำหนดรูปแบบและเนือ้หำกำรด ำเนนิงำนภำยในของ
บรษิัทอย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรำ้งกรรมกำรของบรษิัท ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรทัง้หมด 3 ชดุ ไดแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมกำรแต่ละคณะมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ สรุปไดด้งันี ้

 

 2.1. คณะกรรมการบริษัท 
        คณะกรรมกำรบรษิัท มีกรรมกำรมีจ ำนวน 11 ท่ำน ดงัรำยนำมต่อไปนี ้
 1 นำยอรนิทร ์ จิรำ ประธำนกรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
 2 นำยสธีุ ล่ิมอติบลูย ์ รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 3 ร.ต.อ. สเุมธ ล่ิมอติบลูย ์ กรรมกำร 
 4 นำยชวลิต ล่ิมอติบลูย ์ กรรมกำร 
 5 นำยบญุช ู ล่ิมอติบลูย ์ กรรมกำร 
 6 นำยมงคล ล่ิมอติบลูย ์ กรรมกำร 
 7 นำยสรุภำพ ล่ิมอติบลูย ์ กรรมกำร 
 8 นำยธนำ โพธิก ำจร  กรรมกำร 
 9 ดร.นิลสวุรรณ ลีลำรศัมี กรรมกำรอิสระ  
 10 นำยชยัสิทธ์ิ เจรญิสตัย ์ กรรมกำรอิสระ  
 11 นำยปมขุ ศิรอิงักลุ กรรมกำรอิสระ  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รบัผิดชอบกิจกำรทั้งหลำยของบริษัท และมีอ ำนำจหน้ำที่ด  ำเนินกำรภำยในขอบเขตของ

กฎหมำย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท และตำมมติของที่ประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ และมีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆ ตำมที่ระบไุว้
ในหนงัสือบริคณหส์นธิ  นอกจำกนีย้งัมีหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท และก ำกับควบคุมดูแล ให้
ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นตำมนโยบำยที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสรุปดงันี ้

1.  ดแูลและจดักำรใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิัทเป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทรวมทัง้มติของที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

2.  ใหค้วำมเห็นชอบดำ้นวิสยัทศัน ์ภำรกิจ และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
3. ใหข้อ้เสนอแนะดำ้นนโยบำยกำรบรหิำรจดักำร แผนธุรกิจ งบประมำณ กลยทุธ์ และเป้ำหมำยกำรปฏิบตัิงำนที่เสนอโดย

ฝ่ำยจดักำร 
4.  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท และควำมคืบหนำ้ของงำนแต่ละโครงกำร 
5.  พิจำรณำงบกำรเงินประจ ำไตรมำส และประจ ำปี และดูแลใหม้ีกำรจัดท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รบัรอง

ทั่วไป 
6.  ดูแลก ำกับใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล และกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม ตลอดจนกำร ตรวจสอบ 

ทัง้จำกผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชีภำยนอก ใหท้ ำหนำ้ที่อย่ำงมีประสิทธิผล 
7.  ดูแลใหม้ีผูท้  ำหนำ้ที่ในกำรส่ือสำรในเรื่องต่ำงๆ กับผูถื้อหุน้รำยย่อยและผูส้นใจลงทุนทั่วไป รวมทัง้กำรประสำนงำน กับ

หน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูล 
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จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ  
สดัส่วนหุน้ของคณะกรรมกำรบรษิัทประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน  11  ท่ำนที่เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้  ซึ่งแต่งตัง้โดยที่ประชมุผู้

ถือหุน้ ดงัต่อไปนี ้

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 

จ านวนคร้ังทีเ่ขา้ร่วมประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด 
จ านวนหุ้น 

% ของ
จ านวนหุ้น กรรมการ

บริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นำยอรนิทร ์ จิรำ 7/7 - - - 

2. นำยสธีุ ล่ิมอติบลูย ์ 7/7 - 720,235 12.00 

3. นำยชวลิต ล่ิมอติบลูย ์ 7/7 - 830,183 13.84 

4. ร.ต.อ.สเุมธ ล่ิมอติบลูย ์ 7/7 - 875,263 14.59 

5. นำยบญุช ู ล่ิมอติบลูย ์ 5/7 - 177,711 2.96 

6. นำยมงคล ล่ิมอติบลูย ์ 5/7 - 30,000 0.50 

7. นำยสรุภำพ ล่ิมอติบลูย ์ 6/7 - 30,000 0.50 

8. นำยธนำ โพธิก ำจร 6/7 - 42,000 0.70 

9. ดร.นิลสวุรรณ ลีลำรศัม ี 7/7 4/4 - - 

10. นำยชยัสทิธ์ิ เจรญิสตัย ์ 7/7 4/4 - - 

11. นำยปมขุ ศิรอิงักลุ 6/7 4/4 - - 

 หมำยเหต ุ: จ ำนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 258 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
     1. ดร.นิลสวุรรณ  ลีลำรศัมี กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
       2.นำยชยัสิทธ์ิ     เจรญิสตัย ์ กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ                                                                                    
       3.นำยปมขุ     ศิรอิงักลุ กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัทมีขอบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

1 สอบทำนใหบ้รษิัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้งและเพียงพอ 
2 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่

เหมำะสมและมีประสิทธิผลและพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบใน
กำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้ง หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน 

3 สอบทำนใหบ้ริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัย์ หรือ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4 พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท และเสนอค่ำตอบแทน
ผูส้อบบญัชีของบรษิัท รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5 พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

6 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัท 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิัท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รำยกำรที่ เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่ วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
7 รำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบรษิัท เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร ใน

กรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมขีอ้สงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ดงัต่อไปนี ้
(1) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(2) กำรทจุรติหรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพรอ่งที่ส  ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัย ์หรือกฎหมำยที่

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
8 ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบรษิัทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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2.3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

   คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

 1. ดร.นิลสวุรรณ  ลีลำรศัมี ประธำนกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 2. นำยชยัสิทธ์ิ   เจรญิสตัย ์ กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 3. นำยบญุช ู   ล่ิมอติบลูย ์ กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี ทัง้นีใ้หส้อดคลอ้งกบักำรด ำรงต ำแหน่งกำรเป็นกรรมกำรของบรษิัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

1. ก ำหนดนโยบำยและกรอบแนวทำงในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ (ที่ไดร้บักำร
แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท) 

2. พิจำรณำสรรหำและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุด
ย่อยต่ำงๆ (ที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท) เพื่อทดแทนในกรณีที่ครบวำระ ลำออก หรือกรณีอื่นๆ เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทน ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งแลว้แต่กรณีตำม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 

3. พิจำรณำสรรหำผู้บริหำรในต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรในกรณีที่ครบวำระ ลำออก หรือกรณีอื่นๆ และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ 

4. เสนอแนวทำงและวิธีกำรในกำรก ำหนดค่ำเบีย้ประชุม ค่ำรบัรอง เงินรำงวัล และบ ำเหน็จ รวมทัง้ผลประโยชนอ์ื่นใดที่มี
ลักษณะเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ(ที่ ได้รับกำรแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท)ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิแลว้แต่กรณีตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท 

5. ปฏิบตัิหนำ้ที่อืน่ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
  คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ เมื่อวนัที่ 11 สิงหำคม 2552 เพื่อเขำ้มำช่วยในกำร

ด ำเนินกำรเพื่อสนบัสนนุกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำบุคคล เพื่อทดแทนต ำแหน่งกรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำรในกรณีที่ครบวำระลำออก หรือกรณีอื่นๆ ทัง้นีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเป็นไปตำมขอ้บงัคบัและหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท 

  คุณสมบัต ิ

1. กรรมกำรตอ้งเป็นบุคคลธรรมดำ โดยจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได ้และตอ้งมีคุณสมบัติตำม มำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 

2. กรณีเป็นกรรมกำรอิสระ ตอ้งมีคุณสมบัติเก่ียวกับควำมเป็นอิสระตำมแนวทำงเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมกำร
ตรวจสอบตำมประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

3. กรรมกำรตอ้งเป็นบคุคลที่มีควำมรู ้ประสบกำรณ ์และควำมเชี่ยวชำญ มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียง
พอท่ีจะอทุิศควำมรู ้ประสบกำรณใ์หก้บับรษิัท 
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วิธีการสรรหา 

1. ในกำรสรรหำกรรมกำรใหพ้ิจำรณำจำกทั้งผู้ถือหุน้ บุคคลภำยนอก หรือบุคคลตำมที่ผูถื้อหุน้เสนอ โดยยึดถือตำมหลงั
คณุสมบตัิตำมขอ้ 1 

2. กำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทให้กระท ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุน้ โดยให้ยึดตำมขอ้บังคับของบริษัทหมวดที่ 3  ทุกประกำร
ขอ้บงัคบับริษัท เก่ียวกับกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร ระบใุห้สิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ผูถื้อหุน้รำยใหญ่และรำยย่อยมี
ควำมเท่ำเทียมกนั โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำมขอ้ 1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึง

จะมีหรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะมี หรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียง 

4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
    บรษิัทถือหุน้บรษิัทรว่มทุน ประมำณรอ้ยละ 25 ซึ่งไม่ไดม้ีอ  ำนำจในกำรควบคุมบรหิำรบริษัทร่วมดงักล่ำว และบรษิัทถือหุน้
บรษิัทรว่มคำ้ ประมำณรอ้ยละ 51 ซึ่งไม่ไดม้ีอ  ำนำจในกำรควบคมุบรหิำรบรษิัทรว่มดงักล่ำว   

5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมกำรมีกำรดูแลเพื่อป้องกันผูบ้รหิำรรวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงน ำขอ้มลูภำยในไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตน และก ำชับ

ไม่ใหผู้บ้รหิำรอำศยัขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรพัย ์ที่ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งได้
ล่วงรูม้ำโดยต ำแหน่งหรือฐำนะ ซึ่งถือเป็นจริยธรรมธุรกิจประกำรส ำคัญ  อีกทั้งไดช้ีแ้จงแก่กรรมกำรรวมทั้งผู้บริหำรเก่ียวกับ
หนำ้ที่ที่ตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit fee) บรษิัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี ไดแ้ก่ 

 -  ผูส้อบบญัชีของบรษิัท ในรอบปีบญัชี 2563 มีจ ำนวนเงินรวม 1,130,000 บำท 
 - ส ำนกังำนสอบบัญชีที่ผูส้อบบญัชีสงักัด บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกับผูส้อบบัญชีและส ำนักงำนสอบบญัชีที่ผูส้อบบัญชี

สงักดั ในรอบปีบญัชี 2563 มีจ ำนวนเงินรวม 0 บำท 

2. ค่ำบรกิำรอื่นๆ (Non-audit fee) 
บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนของกำรบริกำรตำมแบบ ต.ส.310 ส ำหรบักิจกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมจำกส ำนกังำนส่งเสรมิกำรลงทุน 
ในรอบปีบญัชี 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 120,000 บำท 

7. การปฏิบัติตามหลักการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ 

  - ไม่มี - 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัในแนวทำงที่จะสรำ้งมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในองคก์รใหเ้ป็นที่ยอมรบัและเชื่อถือต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
หน่วยงำนรำชกำร องคก์รธุรกิจ และสถำบันกำรเงินต่ำงๆ มีกระบวนกำรควบคุมภำยในที่จะท ำให้ระบบกำรท ำงำนมีควำมถูกตอ้ง 
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับนโยบำยของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่จะส่งเสริมให้ บริษัทจดทะเบียน
เสรมิสรำ้งระบบกำรบรหิำร และก ำกบัองคก์รที่ดี (Good Corporate Governance) โดยบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit 
Committee) ซึ่งมีสมำชิกรวม 3 ท่ำน ประกอบดว้ยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 1 ท่ำนและกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 2 ท่ำน มี
วำระตำมวำระกำรเป็นกรรมกำรบริษัท วำระละ 3 ปี เป็นผู้มีหนำ้ที่ส  ำคัญในกำรดูแลรำยงำนทำงกำรเงินให้ตรงต่อควำมเป็นจริง 
ครบถว้น เพียงพอ และเชื่อถือได ้ตลอดจนดูแลให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำย ไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interest) และไดจ้ัดตัง้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ซึ่งขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบมำตั้งแต่ ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมร่วมกันกับ
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตของบรษิัท กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิัท เพื่อพิจำรณำและประเมินนโยบำยกำรควบคมุและ
ตรวจสอบ รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนที่ไดก้ ำหนดขึน้ล่วงหนำ้เป็นประจ ำทุกปีน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
รบัทรำบ  

แผนงำนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี ซึ่งไดก้ ำหนดขึน้โดยกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำง
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อพิจำรณำเลือกหัวข้อที่จะน ำมำ
วำงแผนงำนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยจะหมุนเวียนไปทุกหน่วยงำนในองคก์ร ไม่ไดเ้ฉพำะเจำะจง รวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยในเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยสำระส ำคัญต่ำงๆ เช่น วตัถุประสงค ์ขอบเขต ผลกำรประเมิน
ควำมเพียงพอและคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและ
ตรวจสอบ กำรตรวจสอบระบบกำรปฏิบตัิงำนเพื่อใหม้ั่นใจว่ำพนักงำนผูป้ฏิบัติมีควำมเขำ้ใจในระบบงำนอย่ำงถูกตอ้ง รวมทั้งกำรให้
ขอ้เสนอแนะในขอ้บกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญ เพื่อใหเ้กิดกำรปรบัปรุงแกไ้ข ตลอดจนก ำหนดใหม้ีกำรตรวจติดตำมเพื่อประเมินผลกำร
ปฏิบตัิตำมแนวทำงแกไ้ขปรบัปรุง เพื่อใหก้ำรปฏิบัติงำนของพนกังำนมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมนโยบำยบรษิัทก ำหนด อนัจะเกิด
ประโยชนส์งูสดุทัง้แก่บรษิัทและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
 

1. สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
 คณะกรรมกำรบรษิัทไดร้บัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นประจ ำทุกไตรมำส รวมทัง้สิน้  4 ครัง้ 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซึ่งไดท้ ำกำรประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยในของบรษิัทตำมหลกักำรควบคมุภำยในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission) ซึ่งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ประกำร ไดแ้ก่สภำพแวดลอ้มกำรควบคมุ, กำรประเมินควำมเส่ียง,กิจกรรมกำร
ควบคมุ, ขอ้มลูสำรสนเทศและกำรส่ือสำรและกำรติดตำมและประเมินผล โดยมีสำระส ำคญัต่ำงๆในแต่ละหวัขอ้ ดงันี ้    

 (1) สภำพแวดลอ้มกำรควบคมุ (Control Environment) บรษิัทมีกำรพิจำรณำเรื่องดงัต่อไปนี ้
 - กำรส่ือสำรใหพ้นักงำนทรำบถึงภำรกิจในกำรสรำ้งควำมซื่อสัตยแ์ละจรรยำบรรณ โดยบริษัทไดม้ีกำรจดัท ำ ขอ้ก ำหนด

เก่ียวกับจริยธรรม (Code of conduce) ส ำหรบัฝ่ำยบรหิำรและพนกังำน รวมทัง้กำรจดัท ำนโยบำยจรรยำบรรณทำงธุรกิจของ
บริษัท ครอบคลมุถึงขอ้ก ำหนดหำ้มฝ่ำยบริหำรและพนกังำนปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
กบักจิกำร อนัท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อองคก์ร มีบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืน เพื่อส่ือสำรใหพ้นกังำนรบัทรำบ  
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 - โครงสรำ้งองคก์ร อ ำนำจกำรจดักำร และควำมรบัผิดชอบท่ีเหมำะสม บรษิัทมีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ในส่วนงำนท่ีส ำคญั ซึ่งท ำ

ใหเ้กิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน รวมทั้งมีฝ่ำยงำนตรวจสอบภำยในที่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสำยกำร
รำยงำนท่ีชดัเจน และมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบ 
   - ภำรกิจในกำรสรำ้งและรกัษำพนกังำนที่มีควำมสำมำรถใหอ้ยู่กับองคก์ร บริษัทมีนโยบำยที่จะพฒันำและรกัษำพนกังำน
และผูบ้รหิำรที่มีคณุภำพไว ้โดยสนบัสนนุใหม้ีกำรจดัฝึกอบรมทัง้ภำยในและภำยนอก ใหก้บัพนกังำน เพื่อพฒันำทกัษะควำมรู ้
ควำมสำมำรถใหเ้พิม่พนูขึน้ 

         - สนับสนุนให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบ บริษัทด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรที่ เหมำะสมมำร่วมงำน โดยมีกำรสอบ
สมัภำษณ ์และท ำแบบทดสอบ ซึ่งก ำหนดระดบัควำมรู ้ทกัษะ ควำมสำมำรถ และ ประสบกำรณท์ี่จ  ำเป็นส ำหรบัแต่ละต ำแหน่ง
งำน ชีแ้จงใหผู้ร้บัผิดชอบในต ำแหน่งหนำ้ที่นั้นๆ ไดท้รำบและเขำ้ใจถึงหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ รวมทั้งมีกำรประเมินผลและ
ก ำหนดผลตอบแทนใหเ้หมำะสมกบัผลกำรปฏิบตัิงำน จดัอบรมควำมรูแ้ละทกัษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำนใหก้บัพนกังำน 

 (2) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) บรษิัทมีกำรพิจำรณำเรื่องดงัต่อไปนี ้
บรษิัทไดม้ีกำรประเมินและวิเครำะหส์ำเหตุของควำมเส่ียงที่เกิดทัง้จำกภำยในและภำยนอก ซึ่งไดร้่วมกันก ำหนด กลยุทธ ์

กำรด ำเนินงำนจำกทุกฝ่ำย โดยบุคลำกร ผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริษัททุกเดือน เพื่อใหส้ำมำรถบ่งชีเ้หตุกำรณ์ที่อำจ
เกิดขึน้และมีผลกระทบต่อองคก์ร เพื่อใหส้ำมำรถจดักำรควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีบรษิัทยอมรบัได ้ 

 (3) กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน (Control Activities) บรษิัทมีกำรพิจำรณำเรื่องดงัต่อไปนี ้
 - กำรจัดท ำนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำน บริษัทมีกำรจัดท ำนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนในประเด็นเก่ียวกับ

ธุรกรรมดำ้นกำรเงิน กำรจดัซือ้ และกำรบริหำรงำนทั่วไปเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ อ  ำนำจ
อนมุตัิของฝ่ำยบรหิำรแต่ละระดบัชัน้ไว ้รวมทัง้มีกำรทบทวนนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบตัิงำนใหเ้หมำะสมกบัสภำพกำรณใ์น
ปัจจบุนั   
    - กำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน บริษัทมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้ำที่รบัผิดชอบ
มำกกว่ำหนึ่งลักษณะงำนที่เป็นหน้ำที่อนุมัติ, หนำ้ที่บันทึกรำยกำรบัญชี, ข้อมูลสำรสนเทศ และหน้ำที่ในกำรดูแลจดัเก็บ
ทรพัยสิ์นออกจำกกนั เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกนัและกนั รวมทัง้มีกำรทบทวนกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบดงักล่ำว 
 - กำรควบคมุทั่วไปของระบบสำรสนเทศ บรษิัทก ำหนดมำตรกำรในกำรเขำ้ถึงกำรใชส้ำรสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์เช่น 

กำรก ำหนดสิทธิกำรใชแ้ละเปล่ียนแปลงกำรแกไ้ขขอ้มลู กำรก ำหนดเขตหวงหำ้ม กำรก ำหนดชัน้ควำมลบัของเอกสำร และกำร
ก ำหนดอ ำนำจอนุมตัิของฝ่ำยบรหิำรแต่ละระดบัชัน้ไว ้โดยจะตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้ของระบบงำน และใหผู้บ้งัคบับัญชำ
โดยตรงเป็นผูข้อสิทธิในกำรใช ้รวมทัง้มีกำรทบทวนมำตรกำรดงักล่ำว 

 (4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มลู (Information & Communication)  
       บริษัทมีขอ้มลูที่ส  ำคญัอย่ำงเพียงพอ ส ำหรบัใชป้ระกอบกำรตดัสินใจ โดยหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสำรกำรประชุมที่ระบุ

ขอ้มูลที่จ  ำเป็นและเพียงพอ บริษัทด ำเนินกำรส่งให้คณะกรรมกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ซึ่ง
ภำยหลงัจำกประชมุเสรจ็จะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร ซึ่งมีรำยละเอียดตำมควรที่ท  ำใหส้ำมำรถตรวจสอบควำม
เหมำะสมในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของกรรมกำรโดยมีกำรบนัทึกขอ้ซกัถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมกำรใน
เรือ่งที่พิจำรณำ ตลอดจนมีกำรจดัเก็บเอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชีต่ำงๆไวเ้ป็นหมวดหมู่  
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 (5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)  

บรษิัทจดัใหม้ีกำรติดตำมและประเมินผลในทุกหน่วยงำน โดยใหม้ีกำรน ำเสนอผลกำรปฏิบตัิเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของ
แต่ละหน่วยงำน รวมทัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่ไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยในกำรเขำ้ตรวจติดตำมภำยหลงักำรเขำ้ตรวจสอบตำม
แผนงำนประจ ำปี  ตลอดจนในส่วนของคณะกรรมกำรบริษัทที่มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็น
ประจ ำทกุเดือนเพื่อเปรียบเทียบกบังบประมำณ โดยคณะกรรมกำรไดซ้กัถำมถงึสำเหตแุละปัจจยัที่ใหเ้ป็นไปตำมและไม่เป็นไป
ตำมประมำณกำรหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด ทั้งดำ้นรำยรบัและค่ำใชจ้่ำย ทั้งนีเ้พื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึง
ควำมระมดัระวงัในกำรบรหิำร ตลอดจนกำรใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนท์ี่จะท ำใหบ้รษิัท สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว้
ไดอ้ย่ำงประหยดัและสมเหตสุมผล 

 

2.  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 
  - ไม่มี - 
 

3.  ข้อมูลหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ ์2556  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำ

อนมุตัิ กฎบตัร ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มีนำคม 2556 เป็นตน้ไป โดยมีสำระส ำคญั เพื่อก ำหนด
ค ำนิยำม วัตถุประสงค ์ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นอิสระ สิทธิ ควำมรบัผิดชอบจรรยำบรรณของผูต้รวจสอบภำยใน 
ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติและกำรแต่งตั้งผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยใน ควำมสัมพันธ์กับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ควำมสมัพันธก์ับฝ่ำยบรหิำร ควำมสมัพนัธก์บัผูส้อบบญัชีและองคก์รก ำกับดแูลอื่น ภำระหนำ้ที่ กำร
วำงแผนกำรตรวจสอบและกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบ รวมถึงกำรรำยงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ทัง้นีใ้นหวัขอ้ควำมสมัพนัธ์
กบัคณะกรรมกำรตรวจสอบกับฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ระบุว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบรบัผิดชอบในกำรใหค้วำมเห็นเก่ียวกับ
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน กำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย ก ำหนดค่ำตอบแทนและพิจำรณำควำมดีควำมชอบประจ ำปีของผูจ้ดักำร
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยอำจไดร้บัขอ้มลูจำกฝ่ำยบรหิำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำรว่มกบัฝ่ำยบรหิำร 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. นโยบายภาพรวม  

 บริษัทมีนโยบำยจรรยำบรรณทำงธุรกิจ  เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมส่ิงแวดลอ้มและ
กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) โดยมีสำระส ำคญัครอบคลมุหลกักำร 8 ขอ้ ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยจดัท ำขึน้ คือ 

(1) กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม บรษิัทมีนโยบำยอนัยั่งยืนคือ กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระบียบขอ้บงัคบัทัง้มวลที่
ใช้กับธุรกิจกำรคำ้ต่ำงๆอย่ำงถูกตอ้งและเหมำะสม โดยท ำกำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพสูงซึ่งตรงกับหรือเหนือกว่ำควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ภำยใตส้ภำพกำรณ์ที่สมเหตุสมผล ซึ่งพรอ้มที่จะให้บริกำรที่เชื่อถือไดภ้ำยใตม้ำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพและกรยิำที่สภุำพอ่อนโยน 

(2) กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น บริษัทมีนโยบำยคือ พนักงำนพึงงดเว้นกำรให้ของขวัญ กำรเลีย้งรบัรอง เงิน ส่ิงของหรือ
ผลประโยชนอ์ื่นใดอย่ำงไม่ถูกตอ้งเหมำะสมหรือเกินกว่ำปกติวิสยัแก่บุคคลที่เก่ียวขอ้ง เพื่อกำรติดต่อธุรกิจใหก้ับบริษัท พนักงำน
จะตอ้งไม่รบัหรือใหสิ้นบนใดๆ ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มรวมทัง้ผลประโยชนต์่ำงๆ ทำงกำรเงินและทำงธุรกิจอนัมิชอบ จะตอ้งไม่รบัหรือ
เสนอของก ำนลัใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นส่ิงของ หรือเงินที่จดัอยู่ในข่ำยกำรรบัสินบน กำรใหกู้ย้ืม กำรเลีย้งรบัรอง และกำรใหบ้ริกำรต่ำงๆ ทัง้
ทำงตรงและทำงออ้ม กำรเสนอสินบนใดๆ จะตอ้งไดร้บักำรปฏิเสธและใหร้ำยงำนต่อฝ่ำยบริหำร  และจะตอ้งไม่เรียกรอ้งสินบน หรือ
ผลประโยชน์ส่วนตัวจำกคู่คำ้ โดยบริษัทและพนักงำนทุกท่ำนจะตอ้งรักษำควำมยุติธรรมในกำรเปรียบเทียบ และประเมินรำคำ 
คณุภำพ ประสิทธิภำพ ควำมน่ำเชื่อถือ ตลอดจนกำรบริกำรในกำรคดัเลือกผูข้ำยสินคำ้ และผูใ้หบ้รกิำร โดยไม่ใหสิ้นบนของขวญั และ
กำรเลีย้งรบัรองต่ำงๆ เป็นปัจจยัที่ท  ำใหเ้กิดกำรเบี่ยงเบนกำรตดัสินใจ และพนกังำนจะไม่ใชต้  ำแหน่งหนำ้ที่เพื่อหำผลประโยชนส่์วนตวั  
หรือญำติพี่นอ้ง บคุคลในครอบครวัของพนกังำนอย่ำงเด็ดขำด รวมทัง้ในโอกำสตำมประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมกำรใหข้องขวญั หำก
พนกังำนไดร้บัของขวญัที่มีมลูค่ำเกินปกติวิสยัจำกบคุคลที่เก่ียวขอ้งในกำรติดต่อธุรกิจกบับรษิัท ใหพ้นกังำนผูน้ัน้รำยงำนเรือ่งดงักล่ำว
ต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้  

เนื่องจำกปัจจบุนักำรท ำธุรกิจโดยยึดหลกัธรรมำภิบำลนัน้เป็นส่ิงส ำคญั ในปี 2560 บรษิัทจึงไดป้ระกำศเจตนำรมณเ์ป็นแนวรว่ม
ปฏิบตัิ(Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต เมื่อวนัที่ 1 ธันวำคม 2560 จำกนัน้ไดย้ื่นขอรบัรอง
โครงกำรแนวร่วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต ในรอบไตรมำสที่ 3/2562 และไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชิกของแนว
รว่มปฎิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุรติตัง้แต่วนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2562 

อนึง ทำงบรษิัทฯไดย้ื่นขอรบัรองโครงกำรต่อตำ้นทจุรติคอรร์ปัชั่นไปเมื่อวนัที่ 15 มีนำคม 2562 
(3) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน บริษัทเคำรพในสิทธิมนุษยชน วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภำษำทอ้งถิ่นของภูมิภำค

และประเทศที่เก่ียวขอ้งกับกำรติดต่อธุรกิจของบรษิัท เพื่อด ำเนินธุรกิจใหม้ีควำมสอดคลอ้งกับสภำพสงัคมของภูมิภำคและประเทศ
เหล่ำนั้น  โดยส่งเสริมให้เกิดควำมเคำรพร่วมกัน ระหว่ำงพนักงำนและควำมสัมพันธอ์ันดีในกำรท ำงำนร่วมกันโดยปรำศจำกกำร
คุกคำม หรือกำรล่วงละเมิดซึ่งกระท ำโดยหรือกระท ำต่อพนักงำน ผู้รบัจำ้ง ผู้ขำยสินคำ้และบริกำร หรือลูกคำ้ และไม่ประสงคใ์ห้
พนักงำนทุกคนและทุกระดับชั้นกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรคุกคำมหรือล่วงละเมิดทำงวำจำและทำงเพศต่อผูห้นึ่งผูใ้ดทั้งในสถำนที่
ปฏิบตัิงำนหรือสถำนท่ีอืน่ หรือในระหว่ำงปฏิบตัิหนำ้ที่ใหก้บับรษิัท  นอกจำกนัน้บรษิัทวำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่กระท ำกำร
อนัเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง ซึ่งพนักงำนย่อมมีเสรีภำพในกำรใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองไดอ้ย่ำงเต็มที่ในฐำนะ
พลเมืองของประเทศแต่ตอ้งมิใช่กระท ำในฐำนะตวัแทนของบรษิัท 
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(4) กำรปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม บรษิัทจะปฏิบตัิต่อพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยกำรไม่เลือกปฏิบตัิอย่ำงไม่เป็นธรรม ต่อ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงในดำ้นเชือ้ชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ พืน้ฐำนกำรศึกษำ สถำนะของบุคคล 
สภำพร่ำงกำยหรือสุขภำพ นอกจำกนี ้บริษัทไดก้ ำหนดให้มีบริกำรทำงกำรแพทยต์ำมที่จ ำเป็นเพื่อรกัษำโรคหรือกำรบำดเจ็บอัน
เนื่องจำกกำรท ำงำนตลอดจนกำรรกัษำพยำบำลใหแ้ก่พนกังำนเมื่อมีเหตุกำรณฉ์ุกเฉิน  และจดับริกำรตรวจสขุภำพเป็นประจ ำทุกปี
ใหแ้ก่พนกังำนทกุคน รวมทัง้บรษิัทค ำนึงถึงกำรใหพ้นกังำนทุกคนท ำงำนดว้ยควำมปลอดภยั ปรำศจำกอบุตัิเหต ุกำรบำดเจ็บและกำร
เจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน โดยจะพยำยำมร่วมมือกับพนกังำนทุกระดับชัน้ในกำรสรำ้งมำตรกำรป้องกนั อุบตัิเหตุ กำรบำดเจ็บและกำร
เจ็บป่วยอนัเกิดจำกกำรท ำงำน 

(5) ควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค บริษัทจะใหข้อ้มลูที่ถูกตอ้งและเพียงพอในเรื่องที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ตลอดจนกำรใหบ้รกิำรของ
บรษิัท โดยกำรใหค้วำมจรงิในกำรโฆษณำและกำรใหข้่ำวสำรทกุชนิดตำมควำมเป็นจรงิ 

(6) กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยค ำนึงถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้ม โดยประสงคใ์หพ้นกังำนทุกคนตระหนกัถึงกำรใชท้รัพยำกรและพลังงำนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
พยำยำมลดมลภำวะและผลกระทบต่ำงๆ อนัอำจจะเกิดต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(7) กำรรว่มพฒันำชมุชนหรือสงัคม บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรส่ือสำรกับชมุชนในทอ้งถิ่นและใหค้วำมรว่มมือ ที่ดีใน
กิจกรรมที่เก่ียวกบักำรรกัษำส่ิงแวดลอ้มในชมุชน 

(8) กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและผู้มีส่วนไดเ้สีย บริษัทมีกำรพัฒนำ 
นวัตกรรมอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อสังคม โดยกำรลดใชพ้ลังงำนหรือวัตถุดิบในกำรผลิต มุ่งผลิตสินคำ้ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงกำรทบทวนกระบวนกำรท ำงำนใหม้ีประสิทธิภำพเพิ่มขึน้ มุ่งสรำ้งประโยชนส์งูสดุในส่ิงต่ำงๆที่ไดจ้ำกกระบวนกำรผลิต และลด
ทิง้ของเสียสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งบรษิัทไดว้่ำจำ้งใหบ้รษิัทผูใ้หบ้รกิำรบ ำบดัและก ำจดัของเสียจำกอตุสำหกรรมเป็นผูด้  ำเนินกำร 

 

2. การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน  
บริษัทมีกำรด ำเนินงำนธุรกิจใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยส่ิงแวดลอ้ม และใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนและกฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มที่

เก่ียวข้อง มีกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัท เพื่อลดมลภำวะและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้รณรงคส์รำ้งจิตส ำนึกและฝึกอบรมพนกังำนในดำ้นส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหร้ะบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม
ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในดำ้นมลภำวะจำกเครื่องจกัร มลภำวะทำงเสียง คุณภำพน ำ้ทิง้ 
กำรใชส้ำรเคมี กำรอนรุกัษ์พลงังำนไฟฟ้ำ กำรจดักำรขยะประเภทต่ำงๆ กำรน ำส่ิงของมำใชซ้  ำ้ หรือกำร น ำกลบัมำใชใ้หม่  
    ในปี 2563 บริษัทไดว้่ำจำ้งบริษัทภำยนอก เขำ้มำด ำเนินกำรตรวจวัดและทดสอบคุณภำพส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกับคุณภำพของ

อำกำศ (ฝุ่ น), ระดับเสียง, ระดับควำมเขม้แสง และระดับควำมรอ้น ในพืน้ที่ท  ำงำนของบริษัท ซึ่งผลจำกกำรตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน เป็นไปตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเก่ียวกับภำวะแวดลอ้มและตำมกฎกระทรวง
แรงงำน เรื่องก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน
เก่ียวกบัควำมรอ้น แสงสว่ำงและเสียง 

 

3. การด าเนินธุรกิจทีมี่ผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 - ไม่มี - 
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   4. กิจกรรมเพือ่ประโยชนต์่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)  

ในปี 2563 บรษิัทไดด้  ำเนินกำรจดัท ำกจิกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวตัถปุระสงคค์ือสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นั
ดีระหว่ำงพนักงำน โดยกำรร่วมท ำกิจกรรมจิตอำสำ ปลกูจิตส ำนึกที่ดีใหก้ับพนักงำนดว้ยกำรบริจำคส่ิงของที่จ  ำเป็นแก่ผูย้ำกจนใน
สงัคม ตลอดจนจดักจิกรรมสปัดำหค์วำมปลอดภยัในกำรท ำงำนใหก้ับพนกังำน ซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้    

 4.1 โครงการสร้างศาลาพักผ่อน จาก Eco-brick 
      ณ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ากัด (มหาชน) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ระยะก่อสร้าง มีนาคม ถึง มิถุนายน 2563 

 

ดว้ยทำงบริษัท  ไทย โอ.พี.พี. จ ำกัด (มหำชน)  ไดต้ระหนกัถึงปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  โดยเฉพำะเรื่องของขยะที่ย่อยสลำยได้
ยำก ซึ่งเป็นปัญหำที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั  จึงน ำ Eco-Brick มำเป็นโครงสรำ้งศำลำพกัผ่อน ซึ่ง Eco-Brick นัน้คือกำรน ำเศษขยะชิน้
เล็ก ๆ ที่ ไม่สำมำรถรีไซเคิลได ้เช่น ถุงขนม เชือก มำอดัแน่นในขวดพลำสติก โดยชิน้ส่วนจะตอ้งไม่เปียก ไม่เน่ำ แลว้น ำขวดเหล่ำนี ้
ไปก่อเป็นโครงสรำ้งของก ำแพงแทนอิฐ ก่อนจะฉำบปนูทบัลงไป โดยในครัง้นีม้ีกำรใช ้Eco-Brick  จ ำนวน 1,500 ขวด 
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4.2 กิจกรรมเพื่อสังคม สอนเด็กนักเรียน ท า Eco-Brick เพื่อปลกูฝังในการน าขยะพลาสติก มาใช้ประโยชน ์ลดปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม และ มอบเคร่ืองกรองน ้า 2 เคร่ือง  ขนม และจัดกิจกรรมสันทนาการ 
  ณ โรงเรียนวัดท่ามะปราง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วนัเสาร ์ที ่8 กมุภาพันธ ์2563 
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รายการระหว่างกัน 
1) รำยกำรระหว่ำงกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ ์  สัดส่วนการถือหุ้น 

บริษัทรว่มทนุ 
L.S. Pack  Co.,  Ltd. 
(จดัตัง้ขึน้ในประเทศสำธำรณรฐั 
 สงัคมนิยมเวียดนำม) 

  
ผลิตหลอดลำมเินต                

  

ถือหุน้และ/หรือ 

กรรมกำรรว่มกนั 

  

25% 

บริษัทรว่มคำ้ 

PT. KIMPAI DYNA TUBE 
(จดัตัง้ขึน้ในประเทศอนิโดนีเซีย) 
 

  
ผลิตหลอดลำมิเนต 

  
ถือหุน้และ/หรือ 

กรรมกำรรว่มกนั 

  

51% 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั       

บริษัท เหรียญทอง ลำมิทิวบ ์จ ำกัด  ผลิตหลอดลำมิเนต  กรรมกำรรว่มกนั  - 
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จ ำกดั  รบัจำ้งพิมพบ์รรจภุณัฑ ์  กรรมกำรรว่มกนั  - 
บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจิง้ จ ำกดั  รบัจำ้งพิมพบ์รรจภุณัฑ ์  กรรมกำรรว่มกนั  - 
บริษทั กิมไป๊ จ ำกดั  ขำยปลีกเม็ดพลำสติก  กรรมกำรรว่มกนั  - 
บริษัท กิมไป๊ โคต้ติง้ จ ำกดั  ผลิตฟิลม์ปอ้งกนัรอยขีดข่วน  กรรมกำรรว่มกนั  - 
บริษทั สยำมหมึกพิมพแ์ละเคมีภณัฑ ์จ ำกดั  ผลิตหมึกพมิพ ์  กรรมกำรรว่มกนั  - 
บริษทั คิมแพ็ค จ ำกดั  ผลิตหลอดลำมิเนต  กรรมกำรรว่มกนั  - 
บริษัท แอลเอ พลำสแพค จ ำกดั  ผลิตฟิลม์ยืด  กรรมกำรรว่มกนั  - 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เหรียญทองกำรพิมพ ์  รบัจำ้งพิมพส์ิ่งพิมพ ์  กรรมกำรรว่มกนั  - 
บริษัท เหรียญทองกำรพิมพ ์(กิมไป๊)  จ ำกดั  รบัจำ้งพิมพส์ิ่งพิมพ ์  กรรมกำรรว่มกนั  - 
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอรต์ี ้ จ ำกดั  ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์  กรรมกำรรว่มกนั  - 
บริษัท อนิจีนีซีสเต็มส ์จ ำกดั  ผลิตและพฒันำระบบ  กรรมกำรรว่มกนั  - 
  ซอรฟ์แวรแ์ละฮำรด์แวร ์     
บริษทั กิมไป๊  บอทเทิล จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยขวด 

ทกุชนิด 
 กรรมกำรรว่มกนั  - 

 

2) บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั โดยเป็นกรรมกำรบรษิัทและ / หรือผูถื้อหุน้และ / หรือผูบ้รหิำรส ำคญั มีดงันี ้
-     นำยสธีุ        ล่ิมอติบลูย ์
- นำยชวลิต    ล่ิมอติบลูย ์
- ร.ต.อ.สเุมธ  ล่ิมอติบลูย ์
- นำยบญุช ู    ล่ิมอติบลูย ์
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 ลำ้นบำท   
 งบกำรเงนิท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวิธีส่วนไดเ้สีย   
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

 2563  2562  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงปี      
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั :      

รำยไดจ้ำกกำรขำย 191.63  202.19  ไม่แตกต่ำงจำกรำยกำรท่ีกระท ำ 
     กบักิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
ค่ำเช่ำรบั 2.04  2.04  รำคำตำมสญัญำ 
ซือ้สินคำ้ 434.24  411.45  ไม่แตกต่ำงจำกรำยกำรท่ีกระท ำ 
     กบักิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 
 ค่ำเช่ำจำ่ย -  14.18  รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำใชจ่้ำยอื่น 4.12  3.66  รำคำท่ีตกลงรว่มกนั 
      

 

3) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั 
จำกรำยชื่อและลกัษณะธุรกิจของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักับบรษิัทขำ้งตน้นัน้ เห็นไดช้ดัว่ำ กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลำยบรษิัท มี

ลักษณะธุรกิจที่สัมพันธ์กันกับธุรกิจของบริษัท โดยสำมำรถสนับสนุนกันได ้ดังนั้นบริษัทจึงมีรำยกำรคำ้เป็นธุรกิจปกติและมี
เงื่อนไขกำรคำ้ทั่วไปกบักิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำไม่แตกต่ำงจำกรำยกำรท่ีกระท ำกับ
กิจกำรที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั  

4) มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2551 มีมติอนุมัติในหลักกำรให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมัติกำรท ำ

ธุรกรรมระหว่ำงกัน หำกธุรกรรมเหล่ำนั้นมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปใน
สถำนกำรณเ์ดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือบคุคลที่มี
ควำมเก่ียวข้อง ทั้งนีใ้ห้บริษัทจัดท ำรำยกำรสรุปกำรท ำธุรกรรมที่เกิดขึน้จริงในรอบปีที่ผ่ำนมำ เพื่อรำยงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรที่พึงจัดขึน้เป็นครัง้แรกของปีถัดไปหรือตำมควำมประสงคข์องคณะกรรมกำรและใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
ขั้นตอนกำรควบคุมภำยในของบริษัท  ในกรณีของรำยกำรอื่นๆ เช่น รำยกำรคำ้ที่เป็นธุรกิจที่ไม่มีรำคำตลำดอำ้งอิงรำยกำร
เก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร รวมถึงรำยกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน บริษัทไดม้ีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรอนุมตัิให้
สอดคลอ้งเป็นไปตำมแนวทำงในเรื่องของกำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน
ตำมประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2546 

5) นโยบำยหรือแนวโนม้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 
บริษัทมีนโยบำยมุ่งเนน้เพื่อใหเ้กิดควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันัน้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันจึงมุ่งใหม้ีเพียงรำยกำร

คำ้ที่เป็นธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขกำรคำ้ทั่วไป โดยพยำยำมใหเ้กิดรำยกำรระหว่ำงกนัดำ้นอื่นเท่ำที่จ  ำเป็นเทำ่นัน้ 
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ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
1. งบการเงนิ : สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 3 ปีทีผ่่านมา 

 สรุปรายงานการสอบบัญช ี

ผู้สอบบัญช ี  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ีแอสโซซิเอท  ไม่มีเงือ่นไข ไม่มีเงือ่นไข ไมมี่เงือ่นไข 
 

  ซึ่งพอสรุปรำยชื่อผูส้อบบญัชีของส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ท่ีลงนำมในรำยงำนกำรสอบบญัชีในงบกำรเงินของบรษิัท
ที่ผ่ำนมำ ดงันี ้

 

ล ำดบั ปี บรษิัทผูส้อบบญัชี 
ชื่อผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตที่ลงนำมในงบ
กำรเงิน บรษิัท ไทย โอ.พี.พี. จ ำกดั 

(มหำชน) 

ทะเบียน
เลขที่ 

ระยะเวลำที่ลง
นำมตดิต่อกนัใน
งบกำรเงิน(ปี) 

1 2549 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทจ์ีน 4563 4 

2 2550 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทจ์ีน 4563 

3 2551 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทจ์ีน 4563 

4 2552 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทจ์ีน 4563 

5 2553 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำยสมุิตร   ขอไพบลูย ์ 4885 4 

6 2554 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำยสมุิตร   ขอไพบลูย ์ 4885 

7 2555 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำยสมุิตร    ขอไพบลูย ์ 4885 

8 2556 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำยสมุิตร    ขอไพบลูย ์ 4885 

9 2557 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณฐัสรคัร ์  สโรชนนัทจ์ีน 4563 1 

10 2558 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ศำสตรำจำรยเ์กียรติคณุเกษรี ณรงคเ์ดช   76 2 
 11 2559 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ศำสตรำจำรยเ์กียรติคณุเกษรี ณรงคเ์ดช   76 

12 2560 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงณฐัสรคัร ์  สโรชนนัทจ์ีน 4563 2 

13 2561 ส ำนกังำน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท นำงณฐัสรคัร ์  สโรชนนัทจ์ีน 4563 

14 2562 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงสำวดรณี สมก ำเนิด 5007 2 

15 2563 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นำงสำวดรณี สมก ำเนิด 5007 
 

งบการเงินของบริษัทในปี 2549 ถึง 2563 ไดผ่้ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีจำกส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ที่
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ซึ่งนำงสำวดรณี สมก ำเนิด ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุำตเลขที่ 5007 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทในปี 2563 ไดแ้สดงควำมเห็นไวอ้ย่ำงไม่มีเงื่อนไข 
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ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในช่วงปี 2561 – 2563 
1.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 

สินทรัพย ์ 
 

หน่วย : บาท 2563 2562 2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน    
     เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 117,561,269 36,877,829 107,066,923 
     เงินลงทนุชั่วครำว/สินทรพัยท์ำงกำรเงิน-หน่วยลงทนุ 406,775,270 333,202,678 149,837,099 
     ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ 63,369,872 90,166,316 86,366,077 
                         - กิจกำรอื่น – สทุธิ 338,932,730 345,458,025 350,798,675 
     เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่พนกังำน 361,583 794,493 1,005,793 
     สินคำ้คงเหลือ – สทุธิ 68,859,365 83,341,574 117,109,405 
     สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 23,030,106 12,372,391 24,748,165 
     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,018,890,195 902,213,306 836,932,137 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    
     สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียน-หน่วยลงทนุ 1,861,188 - - 
     เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 70,909,689 66,551,267 67,438,020 
     เงินลงุทนุในกำรรว่มคำ้         32,465,955 - - 
     ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์- สทุธิ 565,444,810 505,412,663 492,809,038 
     สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 1,625,130 2,159,188 2,950,395 
     สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 8,894,174 7,045,232 9,394,630 
     ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - 12,555,317 13,070,151 
     เงินมดัจ ำเพื่อซือ้เครื่องจกัร 
     อืน่ๆ 

2,830,350 
410,835 

697,040 
1,319,234 

2,662,920 
1,270,026 

     รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 684,442,131 595,739,941 589,595,180 

รวมสินทรัพย ์ 1,703,332,326 1,497,953,247 1,426,527,317 

 



62 | P a g e รายงานประจ าปี 2563 บริษัท ไทย โอ.พ.ีพ.ี จ ากัด (มหาชน)  

 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน่วย : บาท 2563 2562 2561 

หนีส้ินหมุนเวียน    
     เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57,550,279 47,037,671 32,876,630 
                          - กิจกำรอืน่ 24,305,834 26,114,275 52,347,497 
     ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 62,927 389,506 113,039 
     ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 49,425,755 51,870,058 51,656,730 
     เจำ้หนีค้่ำซือ้สินทรพัย ์ 8,181,043 12,518,038 20,264,971 
     หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน1ปี 9,251,699 - - 
     หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 2,825,733 2,755,792 2,141,548 
     รวมหนีส้ินหมนุเวียน 151,603,270 140,685,340 159,400,415 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน    
     หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ 95,526,990 - - 
     ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 32,608,306 26,805,321 22,798,752 
     รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 128,135,296 26,805,321 22,798,752 
     รวมหนีส้ิน 279,738,566 167,490,661 182,199,167 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
     ทนุเรือนหุน้    
     ทนุจดทะเบยีน – หุน้สำมญั 6,000,000 หุน้    
     มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท    
     จ ำหน่ำยและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 
     ส่วนเกินมลูค่ำหุน้สำมญั 52,000,000 52,000,000 52,000,000 
     ก ำไรสะสม    
           จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
           ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,341,112,041 1,243,188,991 1,151,997,211 
     ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (35,518,281) (30,726,405) (25,669,061) 
     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,423,593,760 1,330,462,586 1,244,328,150 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,703,332,326 1,497,953,247 1,426,527,317 
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1.2. งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

 

หน่วย : บาท 2563 2562 2561 

รำยได ้    

     รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,587,300,883 1,577,990,399 1,654,426,625 

     รำยไดอ้ื่น 12,877,233 22,447,826 20,223,092 
     รวมรายได้ 1,600,178,116 1,600,438,225 1,674,649,717 

ค่ำใชจ้่ำย    

     ตน้ทนุขำย 1,334,039,202 1,346,145,760 1,427,509,962 

     ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 125,689,934 135,294,593 143,273,872 

     ตน้ทนุทำงกำรเงิน 5,764,411 - - 
     รวมค่าใช้จ่าย 1,465,493,547 1481,440,353 1,570,783,834 

     ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 

4,406,653 
139,091,222 

4,170,591 
123,168,463 

1,954,930 
105,820,813 

ภำษีเงินได ้ 8,168,172 9,607,687 10,985,997 

ก าไรสุทธ ิ 130,923,050 113,560,776 94,834,816 
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1.3. งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
 หน่วย : บาท 2563  2562  2561  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก ำไรสทุธิ 130,923,050  113,560,776  94,834,816  

รำยกำรปรบักระทบก ำไรสทุธิเป็นเงินสดรบั (จ่ำย)       
ดอกเบีย้รบั (560,628)  (641,123)  (116,072)  
ค่ำเส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 114,518,996  99,993,023  98,434,578  
หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรำยกำร) (2,134,192)  5,495,479  146,473  
ขำดทนุกำรลดมลูคำ่ของสินคำ้ลำ้คงเหลือ (กลบัรำยกำร) 5,673,675  (10,706,763)  (1,987,272)  
ค่ำใชจ้ำ่ยผลประโยชนพ์นกังำน 5,802,985  4,875,622  8,652,677  

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 5,764,411      

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ 10,017,114  8,671,040  12,889,589  

ค่ำใชจ้ำ่ย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อตดับญัช ี (1,848,942)  936,647  (1,903,592)  

ขำดทนุ (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้ 64,210  (11,446)  (694,351)  
ขำดทนุ (ก ำไร)ที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำ 
       สินทรพัยท์ำงกำรเงินอื่น / หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 2,709,163 

 
(6,080,027) 

 
(1,262,837) 

 

ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยท์ำงกำรเงินอื่น / หลกัทรพัย์
เพื่อคำ้ 1,739,330 

 
(1,048,216) 

 
(814,602) 

 

ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ (304,972)  (11,213)  (81,444)  

ส่วนแบ่งขำดทนุ (ก ำไร) จำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม และกำรรว่มคำ้ (4,406,653)  (4,170,591)  (1,954,930)  

เงินสดจำ่ยในกำรซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ -  -  (1,110,247,000)  

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ -  -  1,167,950,500  

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง (เพิ่มขึน้) 26,796,444  528,176  10,388,032  

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น ลดลง (เพิ่มขึน้) 8,619,515  21,851,864  (34,495,935)  

ลกูหนีอ้ืน่ ลดลง (เพิ่มขึน้) (10,787,170)  9,117,989  3,718,651  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่พนกังำน ลดลง (เพิ่มขึน้) 432,910  211,300  (293,828)  

สินคำ้คงเหลือ ลดลง (เพิม่ขึน้) 8,808,534  25,187,120  (26,531,009)  

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น ลดลง (เพิม่ขึน้) 129,455  3,257,785  (1,819,701)  

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กจิกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพิ่มขึน้ (ลดลง) 10,512,608  14,161,041  (28,799,301)  

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กจิกำรอื่น เพิ่มขึน้ (ลดลง) (1,832,679)  (26,205,655)  777,169  

เจำ้หนีอ้ื่น – ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจำ่ย เพิ่มขึน้ (ลดลง) (2,444,303)  213,328  (3,611,808)  

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น  เพิ่มขึน้ (ลดลง) 69,941  614,244  (92,360)  

จ่ำยผลประโยชนพ์นกังำน -  (869,053)  (260,180)  

จ่ำยค่ำภำษีเงินได ้ (10,343,693)  (8,394,573)  (16,388,398)  

เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 297,919,109  250,536,774  166,437,865  
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 หน่วย : บาท 2563  2562  2561  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน                                 

รบัดอกเบีย้ 560,628  641,123  119,386  

สินทรพัยท์ำงกำรเงินอื่น/เงินลงุทนุชั่วครำว ลดลง (เพิ่มขึน้) (79,882,273)  (176,237,336)  -  

เงินสดจำ่ยส ำหรบัเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ (37,209,600)  -  -  

เงินสดจำ่ยในกำรซือ้ที่ดิน  อำคำรและอปุกรณ ์ (53,526,381)  (116,916,357)  (67,003,633)  

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 651,312  135,270  884,327  

เงินสดจำ่ยในกำรซือ้สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน (387,960)  (97,154)  (308,697)  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - เงินมดัจ ำเพื่อซือ้เครื่องจกัร ลดลง (เพิม่ขึน้) (2,830,350)  (697,040)  (2,662,920)  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น – สิทธิกำรเช่ำรอตดับญัชี ลดลง (เพิ่มขึน้) -  514,834  514,834  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - เงินมดัจ ำอื่น ลดลง (เพิม่ขึน้) 908,399  (49,208)  (674,808)  

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน) จำกกจิกรรมลงทนุ (171,716,225)  (292,705,868)  (69,131,511)  

       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

เงินสดจ่ำยช ำระหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ (6,755,033)  -  -  

เงินสดจ่ำยช ำระตน้ทนุทำงกำรเงิน (5,764,411)  -  -  

เงินปันผลจ่ำย (33,000,000)  (28,020,000)  (34,980,000)  

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (45,519,444)  (28,020,000)  (34,980,000)  

 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง) สทุธิ 80,683,440 

 
(70,189,094) 

 
62,326,354 

 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 36,877,829  107,066,923  44,740,569  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสด ณ วนัสิน้ปี 117,561,269  36,877,829  107,066,923  

       

กิจกรรมทีไ่ม่กระทบเงนิสด       

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม ลดลง (เพิ่มขึน้) เนื่องจำก       

กำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 4,791,876  5,057,344  914,357  

โอนสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นไปเป็นท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 679,040  2,662,920  3,594,220  

เจำ้หนีค้่ำซือ้สินทรพัยเ์พิ่มขึน้จำกกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 7,985,332  12,518,038  20,979,262  

สินทรพัยสิ์ทธิกำรใชเ้พิ่มขึน้จำกเจำ้หนีต้ำมสญัญำเช่ำ 111,533,722  -  -  
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ 

 

  2563 2562 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
     อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 6.72 6.41 5.25 
     อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ เทำ่ 6.11 5.73 4.36 
     อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ เท่ำ 3.79 3.62 3.89 
     ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 95.02 99.56 92.52 
     อตัรำส่วนหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ เท่ำ 17.53 13.43 13.88 
     ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย วนั 20.54 26.80 25.94 
     อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้ เท่ำ 17.21 17.00 14.39 
     ระยะเวลำช ำระหนี ้ วนั 20.92 21.18 25.03 
     Cash Cycle วนั 94.64 105.18 93.43 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)   
     อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 15.96 14.69 13.72 
     อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 9.13 7.81 6.40 
     อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) 227.55 220.62  175.50 
     อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 8.16 7.08 5.66 
     อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) (%) 9.51 8.82 7.81 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)   
     อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(ROA) (%) 9.05 8.42 7.45 
     อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%) 23.15 22.47 19.24 
     อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์ เท่ำ 0.94 1.07 1.18 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)   
     อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ 0.20 0.13 0.15 
     อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั(หลกัเงินสด) เท่ำ 2.18 1.73 1.63 
     อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 30.02 30.17 30.17 
ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share)     
     มลูค่ำที่ตรำไว ้ บำท 10.00 10.00 10.00 
     มลูค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ บำท 237.27 221.74 207.39 
     ก ำไรสทุธิต่อหุน้ บำท 21.82 18.93 15.81 
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  2563 2562 2561 

อัตราการเติบโต (Growth Rate)     
     ขำย (%) 0.59 (4.62) 4.91 
     ตน้ทนุขำย (%) (0.90) (5.70) 7.01 
     ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน (%) (7.10) (5.57) 10.92 
     ก ำไรสทุธิ (%) 15.29 19.75 (19.82) 
     สินทรพัยร์วม (%) 13.71 5.01 0.83 
     หนีสิ้นรวม (%) 67.02 (8.07) (21.30) 
 

2. ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิัทประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำย ดงันี ้

ผลิตภัณฑ ์/ บริการ 
2563 2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ฟิลม์พลำสติก 1,044.44 66 1,048.40 66 1,040.15 63 
บรกิำรงำนพิมพ ์(รวมงำนพิมพฉ์ลำกกำว) 450.36 28 405.22 26 442.89 27 
หลอดลำมิเนต 89.93 6 87.87 6 84.17 5 
อืน่ๆ 2.57 0 36.50 2 87.22 5 
รวมมลูค่ำจ ำหน่ำย 1,587.30 100 1,577.99 100 1,654.43 100 
อตัรำเพิ่ม (ลด) ของมลูค่ำจ ำหน่ำย 0.59  4.62  4.91  

ยอดขาย 

บริษัท มีรำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรบัปี 2563 เพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 9.31 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 2 ส่วนงำนงำนที่เพิ่มขึน้และ
ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ไดแ้ก่ ส่วนงำนบริกำรงำนพิมพม์ียอดขำยเพิ่มขึน้จ ำนวน 45.14 ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.1 โดยมี
รำยได้จำกกำรขำยในปีก่อน จ ำนวน 405.22 ล้ำนบำท และในปีนี ้ จ ำนวน 450.36 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึน้สืบ
เนื่องมำจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ หรือ COVID - 19 ท ำใหบ้รษิัทมีงำนสั่งท ำฉลำกกำวของสินคำ้กลุ่มผลิตภณัฑ์
ฆ่ำเชื ้อโรคและผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดเข้ำมำจ ำนวนมำกโดยเฉพำะในช่วงไตรมำส 2 ของปี ส ำหรับส่วนงำนอื่น (จ ำหน่ำย
เครื่องส ำอำง) มีรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ปีก่อน โดยปีนีล้ดลงจ ำนวน 33.93 ลำ้นบำท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 93.0 โดย
มีรำยไดจ้ำกกำรขำยในปีก่อน จ ำนวน 36.50 ลำ้นบำท และในปีนี ้จ ำนวน 2.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งยอดขำยของสินคำ้กลุ่มนีบ้รษิัท
เริ่มด ำเนินงำนในปี 2561 เป็นปีแรก โดยกำรซือ้สินคำ้ส ำเรจ็รูปในประเทศไทยส่งออกไปจ ำหน่ำยในประเทศจีนเพื่อทดลองตลำด ซึ่งผล
ตอบรบัในช่วงแรกค่อนขำ้งดี แต่ต่อมำประเทศจีนมีกำรผลิตสินคำ้กลุ่มนีภ้ำยในประเทศมำกขึน้ ประกอบกับองคก์ำรอำหำรและยำของ
ประเทศจีนค่อนขำ้งเขม้งวด ดว้ยสถำนกำรณด์ังกล่ำว ท ำใหค้  ำสั่งซือ้เริ่มทยอยลดลงตัง้แต่ปี 2562 อย่ำงต่อเนื่อง จนในที่สุดบริษัทจึง
หยดุจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มนีต้ัง้แต่ ไตรมำส 1 ปีนี ้เป็นตน้มำ 

ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น 

บริษัท มีก ำไรขั้นตน้เพิ่มขึน้จ ำนวน 21.42 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เกิดจำกส่วนงำนบริกำรงำนพิมพ ์ซึ่งเป็นผลมำจำกยอดขำยที่
เพิ่มขึน้จำกที่ไดอ้ธิบำยไวข้ำ้งตน้ จึงส่งผลต่ออตัรำตน้ทุนวตัถดุิบต่อยอดขำยลดลงอย่ำงมำก ประกอบกบัส่วนงำนฟิลม์พลำสติกมีอตัรำ
ตน้ทนุวตัถดุิบต่อยอดขำยลดลง เนื่องจำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำต่อเนื่องจึงมีผลต่อรำคำเม็ดพลำสติกซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัมีรำคำถกูลง 
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ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร  

บรษิัท มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ โดยรวม ลดลงจ ำนวน 9.60 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรตัง้ส ำรอง
หนีส้งัสยัจะสญูลดลง 8.41 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีกำรรบัช ำระเงินจำกลกูหนีร้ำยตวัที่ตัง้ส ำรองไวใ้นปีก่อน ท ำใหปี้นีม้ีกำรกลบัรำยกำรหนี ้
สงสยัจะสญูมำกกว่ำกำรตัง้ส ำรองไว ้ขณะที่ปีนีบ้รษิัทมีตน้ทนุทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ 5.76 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ มำใชค้รัง้แรก ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (ดูรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 2.1.2 ขอ้ 4.7 และ ขอ้ 15) 

นอกจำกรำยกำรขำ้งตน้แลว้ บรษิัทมีกำรรบัรูส่้วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและกำรรว่มคำ้เพิ่มขึน้ จ ำนวน 0.24 ลำ้นบำท 
เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อน เนื่องจำกผลประกอบกำรสทุธิเพิ่มขึน้ ส่งผลใหบ้รษิัทมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
ของปี 2563 และปี 2562 เท่ำกับ 139.09 ลำ้นบำท และ 123.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ เพิ่มขึน้จ ำนวน 15.92 ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 12.9 ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดข้องปี 2563 และปี 2562 เท่ำกับ 8.17 ลำ้นบำท และ 9.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยลดลง
จ ำนวน 1.44 ลำ้นบำท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 15.0 ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิประโยชนท์ำงภำษีส ำหรบักิจกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสรมิกำร
ลงทุนในกำรลดหย่อนภำษีไดเ้พิ่มขึน้ จำกที่กล่ำวมำขำ้งตน้ท ำใหบ้ริษัทมีก ำไรสุทธิในปี 2563 และปี 2562 เท่ำกับ 130.92  ลำ้นบำท 
และ 113.56 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย ์

บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2563 และปี 2562 เท่ำกับ 1,703.33 ล้ำนบำท และ 1,497.95 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพิ่มขึน้จ ำนวน  
205.38 ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.7 ส่วนใหญ่เกิดจำกยอดคงเหลือของเงินสด เงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนชั่วครำวสทุธิใน
หน่วยลงทนุหรือสินทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น รวมกนัเพิ่มขึน้จ ำนวน 154.26 ลำ้นบำท สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้เพิ่มขึน้จ ำนวน 112.48 ลำ้นบำท 
เนื่องจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ มำใชค้รัง้แรก ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (ดู
รำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.1.2 ขอ้ 4.7 และขอ้ 11) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ เพิ่มขึน้จ ำนวน 32.47 ลำ้นบำท 
เนื่องจำกกำรช ำระทนุจดทะเบียนในกำรร่วมคำ้กบับริษัทในประเทศอินโดนีเซีย (ดรูำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.4.1 
และ ขอ้ 10.2) 

คุณภาพสินทรัพย ์

ลกูหนีก้ำรคำ้ทัง้ในส่วนของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบรษิัทอืน่ สำมำรถดูรำยละเอียดแยกตำมอำยหุนีแ้ละจ ำนวนค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญู ณ วนัสิน้ปี ไดจ้ำกงบกำรเงินตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5) และขอ้ 6) ตำมล ำดบั บริษัทมีนโยบำยในกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูโดยพิจำรณำจำกฐำนะปัจจุบนัของลกูหนีแ้ละประมำณขึน้จำกจ ำนวนที่คำดว่ำอำจเก็บหนีไ้ม่ได ้นอกจำกนีก้ำรกระจุกตวั
ของควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเชื่อที่เป็นผลจำกลกูหนีก้ำรคำ้ เกิดขึน้แบบจ ำกัดเนื่องจำกบริษัทมีลกูคำ้จ ำนวนมำกรำยที่มีกำรกระจำย
ครอบคลมุทัง้ผูผ้ลิตและผูจ้  ำหน่ำย และลกูคำ้เหล่ำนัน้อยู่ในตลำดที่กระจำยอย่ำงหลำกหลำย ดว้ยเหตผุลเหล่ำนี ้ท ำใหฝ่้ำยบรหิำรเชื่อว่ำ
ไม่มีกำรเพิ่มเติมควำมเส่ียงจำกกำรกระจกุตวัของลกูคำ้ นอกจำกนัน้ตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ขอ้ 11) ไดแ้สดงรำยละเอียดของ
สินทรพัยถ์ำวรในกลุ่มต่ำงๆ ท่ีมีรำคำตำมบญัชีเท่ำกบัศนูยแ์ลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 
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สภาพคล่อง 

1. กระแสเงินสดจำกตัวเลขงบกระแสเงินสดที่ไดเ้ปรียบเทียบในช่วง 3 ปีย้อนหลัง พบว่ำบริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนเป็นบวกอย่ำงสม ่ำเสมอ บรษิัทสำมำรถหมนุเวียนกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน โดยไม่มีกำรใชแ้หล่งเงินทนุจำกภำยนอก
เลย ถึงแม้ว่ำจะมีกำรลงทุนที่ใชเ้งินเป็นจ ำนวนมำกอยู่บำ้ง เช่น มีกำรลงทุนในสินทรพัยท์ี่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำร กลุ่มที่ดิน 
อำคำร และอุปกรณ ์ในปี 2563 ปี 2562 และ ปี 2561 เป็นจ ำนวน 53.53 ลำ้นบำท จ ำนวน 116.92 ลำ้นบำท และจ ำนวน 67.00 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั 

2. อตัรำส่วนสภำพคล่องที่ส  ำคญั อตัรำส่วนสภำพคล่องอยู่ในเกณฑด์ี เป็นไปในทิศทำงเดียวกบักระแสเงินสดบรษิัทไม่มีปัญหำใน
เรื่องของสภำพคลอ่ง 

3. รำยจ่ำยลงทุน โดยภำพรวมที่ผ่ำนมำ ในช่วงปี 2557 ถึง 2563 บรษิัทมีกำรลงทุนท่ีตอ้งใชเ้งินส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนเพิ่มเติมใน
ส่วนของเครื่องจกัรและเครื่องมือเครื่องใชท้ี่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มบริกำรงำนพิมพแ์ละผลิตภัณฑ์ฟิลม์พลำสติก เนื่องจำกบริษัทได้
เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรเติบโตและเพื่อใหก้ำ้วทนัเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอในกลุ่มผลิตภณัฑด์งักล่ำว และมีแนวโนม้ที่จะลงทุนเพิม่ในปี
ต่อๆ ไป โดยในช่วงตน้ปี 2564 บริษัทมีกำรวำงเงินมดัจ ำเพื่อสั่งซือ้เครือ่งจกัรส ำหรบัส่วนงำนฟิลม์พลำสติก เพื่อรองรบัก ำลงักำรผลิตให้
สนองตอบควำมตอ้งกำรของตลำดที่เพิ่มมำกขึน้ ตลอดจนกำรลงทุนเพื่อกำรประหยดัพลงังำนโดยในปี 2562 บริษัท ไดล้งทนุติดตัง้แผง
โซล่ำเซลลท์ี่โรงงำนนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์โดยติดตัง้แลว้เสร็จในไตรมำส 1 ปี 2563 แลว้ ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทมีนโยบำยในกำร
ลงทนุเพื่อประหยดัพลงังำนต่อเนื่องโดยคำดว่ำจะลงทนุติดตัง้แผงโซล่ำเซลลเ์พิ่มอีกในหลำยสำขำ 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

 เก่ียวกบัโครงสรำ้งเงินลงทนุ โปรดดรูำยละเอียดในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

1. ภาพรวม 
 
 ปี 2563 เป็นปีที่มียอดขำยเพิ่มขึน้ สืบเนื่องมำจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ หรือ COVID - 19  ท ำใหบ้ริษัทมี
ค ำสั่งซือ้ฉลำกกำวของสินคำ้กลุ่มผลิตภณัฑฆ์่ำเชือ้โรคและผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด เขำ้มำจ ำนวนมำกโดยเฉพำะในช่วงไตรมำส 2 
ของปี และ เนื่องจำกกำรระบำดของไวรสัส่งผลใหท้ำงองคก์ำรอำหำรและยำของสำธำรณรฐัประชำชนจีนมีควำมเขม้งวดมำกขึน้ ท ำ
ใหค้  ำสั่งซือ้จำกประเทศจีนเริ่มทยอยลดลง บริษัทจึงตดัสินใจหยุดจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มส่งออก อย่ำงไรก็ตำมกำรชะลอตวัของภำวะ
เศรษฐกิจโลก ส่งผลใหเ้กิดกำรชะลอตวัของภำคอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส ์ อุตสำหกรรมอำหำร 
เป็นตน้ ซึ่งมีผลใหค้วำมตอ้งกำรผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑพ์ลำสติกที่ใชใ้นอุตสำหกรรมดงักล่ำวชะลอตวัลง 
   บริษัทยงัคงเป็นผูน้  ำกลุ่มหลอดลำมิเนตเนื่องจำกไดร้บักำรตอบรบัที่ดีจำกลกูคำ้ แมว้่ำจะมีสภำวกำรณแ์ข่งขนัที่รุนแรง ทัง้นีท้ำง

บริษัทไดม้ีแผนกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์ชนิด Mono Material เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้กลุ่มรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ในดำ้น
ยอดขำยของกลุ่มผลิตหลอดลำมิเนตยงัมียอดสั่งซือ้เขำ้มำสม ่ำเสมอ ดงันัน้ภำพรวมของกลุ่มหลอดลำมิเนตยงัดีอยู่ 
 ในแง่กำรวิจยัพัฒนำสินคำ้ ปี 2563 ทำงทีมพฒันำใหค้วำมส ำคญัดำ้นควำมสำมำรถในกำรผลิตเพื่อลดปริมำณกำรสญูเสีย และ
มุ่งเนน้กำรผลิตใหส้ำมำรถตอบโจทยต์ำมสถำนกำรณปั์จจุบนัได ้
       สรุปภำพรวมในปี 2563 ยอดขำยเติบโตเพียง 0.59%เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจำกสถำนกำรณแ์พร่ระบำดของไวรสัCOVID -19
ท ำใหส้ภำวะกำรส่งออกลดลง อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มสินคำ้ฉลำกกำวที่เก่ียวกับกำรรกัษำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้มียอดขำยเพิ่มขึน้ จึงยงั
สำมำรถครอบคลมุยอดขำยที่ลดลงจำกกำรส่งออกได ้
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2. ความสามารถในการท าก าไร             

     ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
        หน่วย : บาท 

 

 ผลกำรด ำเนินงำน ในปี 2563 บริษัท มีรำยได้จำกกำรขำยส ำหรับปี 2563 เพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 9.31 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ย 2 ส่วนงำนงำนที่เพิม่ขึน้และลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั ไดแ้ก่ ส่วนงำนบรกิำรงำนพิมพม์ียอดขำยเพิ่มขึน้จ ำนวน 45.14 
ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.1 โดยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยในปีก่อน จ ำนวน 405.22 ลำ้นบำท และในปีนี ้จ ำนวน 450.36 
ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึน้สืบเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ หรือ COVID - 19 ท ำให้
บริษัทมีงำนสั่งท ำฉลำกกำวของสินคำ้กลุ่มผลิตภัณฑฆ์่ำเชือ้โรคและผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดเขำ้มำจ ำนวนมำกโดยเฉพำะ
ในช่วงไตรมำส 2 ของปี ส ำหรบัส่วนงำนอื่น (จ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง) มีรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงอยำ่งต่อเนื่องตัง้แต่ปีก่อน โดยปีนี ้
ลดลงจ ำนวน 33.93 ลำ้นบำท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 93.0 โดยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยในปีก่อน จ ำนวน 36.50 ลำ้นบำท และในปีนี ้
จ ำนวน 2.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซึ่งยอดขำยของสินคำ้กลุ่มนีบ้ริษัทเริ่มด ำเนินงำนในปี 2561 เป็นปีแรก โดยกำรซือ้สินคำ้
ส ำเรจ็รูปในประเทศไทยส่งออกไปจ ำหน่ำยในประเทศจีนเพื่อทดลองตลำด ซึ่งผลตอบรบัในช่วงแรกค่อนขำ้งดี แต่ต่อมำประเทศ
จีนมีกำรผลิตสินคำ้กลุ่มนีภ้ำยในประเทศมำกขึน้ ประกอบกับองคก์ำรอำหำรและยำของประเทศจีนค่อนขำ้งเข้มงวด ดว้ย
สถำนกำรณด์งักล่ำว ท ำใหค้  ำสั่งซือ้เริ่มทยอยลดลงตัง้แต่ปี 2562 อย่ำงต่อเนื่อง จนในที่สดุบริษัทจึงหยุดจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มนี ้
ตัง้แต่ ไตรมำส 1 ปีนี ้เป็นตน้มำ 

หน่วย : บาท 2563 2562 2561 
รำยได ้    

     รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,587,300,883 1,577,990,399 1,654,426,625 

     รำยไดอ้ื่น 12,877,233 22,447,826 20,223,092 
    รวมรายได้ 1,600,178,116 1,600,438,225 1,674,649,717 
ค่ำใชจ้่ำย    

     ตน้ทนุขำย 1,334,039,202 1,346,145,760 1,427,509,962 

     ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 125,689,934 135,294,593 143,273,872 

     ตน้ทนุทำงกำรเงิน 5,764,411 - - 
     รวมค่าใช้จ่าย 1,465,493,547 1481,440,353 1,570,783,834 
     ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 4,406,653 4,170,591 1,954,930 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 139,091,222 123,168,463 105,820,813 
ภำษีเงินได ้ 8,168,172         9,607,687 10,985,997 
ก าไรสุทธิ 130,923,050 113,560,776 94,834,816 
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อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไรเปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

  

    อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไรในปี 2563  พบว่ำอัตรำกำรท ำก ำไรโดยส่วนใหญ่จะเพิ่มขึน้ ประกอบกับ
อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไรของกิจกำรอยู่ในระดบัสงูกว่ำปีที่ผ่ำนๆ มำ ซึ่งแสดงถึงบรษิัทมีกำรบรหิำรจดักำรในกำรหำก ำไรได้
ในระดบัท่ีเหมำะสมสม ่ำเสมอ และสำมำรถด ำเนินกำรท ำก ำไรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

 

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์ 
   3.1. ฐำนะทำงกำรเงินเปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
                                                                                                                                                                   หน่วย : บาท 

 

ฐำนะทำงกำรเงินในปี 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้จำกปีที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่เกิดจำกยอดคงเหลือของเงินสด เงินฝำก
ธนำคำร และเงินลงทุนชั่วครำวสุทธิในหน่วยลงทุนหรือสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น รวมกันเพิ่มขึน้จ ำนวน 154.26 ลำ้นบำท 
สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้เพิ่มขึน้จ ำนวน 112.48 ลำ้นบำท และหนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เกิดจำกหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำเพิ่มขึน้รวม 
104.78 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ มำใชค้รัง้แรก ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 (ดูรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.1.2 ขอ้ 4.7 ขอ้ 11 และขอ้ 15) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
เพิ่มขึน้จ ำนวน 32.47 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรช ำระทุนจดทะเบียนในร่วมคำ้กับบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย (ดูรำยละเอียดใน
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 1.4.1 และขอ้ 10.2) 

 
 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกิดขึน้ตำมที่มีกำรเปิดเผยในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 25 โดยส่วนใหญ่บรษิัทมีภำระ
ผูกพนัจำกกำรซือ้ทรพัยถ์ำวร ซึ่งมีผลผูกพนัจำกกำรจ่ำยช ำระเงินมดัจ ำในกำรสั่งซือ้ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ไดต้กลงร่วมกันกับ
ผูข้ำยโดยจะช ำระส่วนท่ีเหลือเมื่อส่งมอบทรพัยสิ์นเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรสั่งซือ้ 

  2563 2562 2561 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)   
     อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 15.96 14.69 13.72 
     อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 9.13 7.81 6.40 
     อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) 227.55 220.62 175.50 
     อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 8.16 7.08 5.66 
     อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) (%) 9.51 8.82 7.81 

 2563 2562 2561 
สินทรพัยห์มนุเวียนรวม 1,018,890,195  902,213,306 836,932,137 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนรวม 684,442,131 595,739,941 589,595,180 
สินทรัพยร์วมทัง้สิน้ 1,703,332,326 1,497,953,247 1,426,527,317 
หนีสิ้นหมนุเวียนรวม 151,603,270 140,685,340 159,400,415 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนรวม 128,135,296 26,805,321 22,798,752 
หนีส้ินรวมทัง้สิน้ 279,738,566 167,490,661 182,199,167 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,423,593,760 1,330,462,586 1,244,328,150 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 1,703,332,326 1,497,953,247 1,426,527,317 
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3.2. อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรบรหิำรสินทรพัยเ์ปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

 

 อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรพัยใ์นปี 2563 โดยภำพรวมบรษิัทมีตวัเลขอตัรำส่วนอยู่ในระดบัใกลเ้คียง
กันกับปีก่อนๆ ซึ่งแสดงถึงบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรในกำรใชสิ้นทรพัย ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ในระดับที่
เหมำะสม สม ่ำเสมอและด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

4. ความเพียงพอของเงนิทนุ 

     อตัรำส่วนแสดงสภำพคล่อง ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้และนโยบำยทำงกำรเงินเปรยีบเทยีบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

                                   * ยงัไม่ไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

  2563 2562 2561 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)   
     อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(ROA) (%) 9.05 8.42 7.45 
     อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%) 23.15 22.47 19.24 
     อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เท่ำ 0.94 1.07 1.18 

  2563 2562 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
     อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 6.72 6.41 5.25 
     อตัรำส่วนสภำพคลอ่งหมนุเรว็ เท่ำ 6.11 5.73 4.36 

     อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ เท่ำ 3.79 3.62 3.89 
     ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 95.02 99.56 92.52 
     อตัรำส่วนหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ เท่ำ 17.53 13.43 13.88 
     ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย วนั 20.54 26.80 25.94 
     อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้ เท่ำ 17.21 17.00 14.39 
     ระยะเวลำช ำระหนี ้ วนั 20.92 21.18 25.03 
     Cash Cycle วนั 94.64 105.18 93.43 
อัตราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)   
     อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ 0.20 0.13 0.15 
     อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ N/A N/A N/A 

     อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (หลกัเงินสด) เท่ำ 2.18 1.73 1.63 
     อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) *30.02 30.17 30.17 
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5. ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

1). รำคำเม็ดพลำสติก  

กำรผนัผวนของรำคำเม็ด พลำสติกซึ่งเป็นตน้ทุนหลกัของ ฟิลม์พลำสติกของบรษิัท มีผลกระทบต่อยอดขำยของบริษัท ถำ้เรำได้
รำคำเม็ดพลำสติกที่สงูหรือแพงกว่ำคู่แข่งก็จะท ำใหล้กูคำ้หนัไปซือ้จำกคู่แข่งแทนดงันัน้ทำง บรษิัทไดด้  ำเนินกำรและMonitorในเรื่องกำร
จดัซือ้เม็ดพลำสติกเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งรำคำที่สำมำรถแข่งขนัได ้อย่ำงเคร่งครดัและอย่ำงมีระบบ อีกทัง้มีกำรด ำเนินกำรเรือ่งกำรท ำสญัญำ 
ซึ่งในปีนี ้ช่วงปลำยปีไดเ้ริ่มคุยกับ ทำง Supplier จำกทำงต่ำงประเทศเพื่อท ำสญัญำไม่เพียงแต่เรืองรำคำที่ดี ยงัหมำยถึงกำรไดค้วำม
มั่นใจในกำรส่งมอบแน่นอน ดว้ย   ส่วนในเรื่องกำร Supply ที่จะมีผลต่อรำคำ ทำงบรษิัทก็ไดด้  ำเนินกำรตำมที่ไดแ้จง้ไวว้่ำ เรำไดม้ีแหล่ง 
supply เพิม่ขึน้มำ 1-2 รำย เพื่อกำรตอ่รองของรำคำ  เลยไม่ไดท้ ำใหก้ำรที่เม็ดพลำสติกขำดตลำดแลว้มีผลต่อรำคำเพรำะเรำสำมำรถใช้
จำกแหล่ง Supply อื่นได ้และในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ รำคำเม็ดพลำสติก ไม่ค่อยไดผ้นัผวนเท่ำไร เนือ่งดว้ยสถำนกำรณ ์แพร่กระจำยของ
ไวรสั โควิด ท ำให้ควำมตอ้งกำรใชน้ ำ้มนัลดลง ท ำใหร้ำคำน ำ้มนั ลดลง จึงส่งผลใหร้ำคำพลำสติก ลดลงตำมไป จึงท ำใหใ้นปี 2563 ที่
ผ่ำนมำทำงบรษิัท มีควำมสำมำรถในกำรขำยสินคำ้ไดท้ี่รำคำปกติ ดว้ยตน้ทนุกำรผลิตจำกวตัถดุิบที่ต  ่ำลง 
 
 

กรำฟแสดงแนวโนม้ของรำคำเม็ดพลำสติก PP, LLDPE และ น ำ้มนั 
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2).สภำวกำรณแ์ข่งขนัของอุตสำหกรรมฟิลม์ที่ยงัคงมีกำรแข่งขนัสงูขึน้ ทัง้เรื่องรำคำ คุณภำพผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำร  
แนวโนม้ในปี 2563 สภำวกำรณ์แข่งขันของอุตสำหกรรมฟิลม์ยังคงมีกำรแข่งขันที่สูงและรุนแรงมำกทั้งเรื่องรำคำ คุณภำพ

ผลิตภณัฑ ์และกำรบรกิำร โดยเฉพำะกำรน ำเขำ้ฟิลม์จำกต่ำงประเทศเพื่อจ ำหน่ำยในประเทศไทย และในขณะเดียวกนัผูผ้ลิตในประเทศ
หลำยรำยก็ไดเ้พิ่มเครื่องจักรเพื่อขยำยก ำลังกำรผลิตของตนเอง ในขณะที่ทำงบริษัทไดเ้นน้เรื่องกำรเพิ่มผลผลิต โดยมีกำรซ่อมบ ำรุง
เครื่องจักรเพื่อใหส้ำมำรถผลิตไดม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้กว่ำเดิม เพื่อตอบสนองต่อลกูคำ้ในดำ้นคุณภำพและควำมรวดเร็วในกำรผลิต
และจดัส่ง โดยบรษิัทไดเ้พิ่มยอดขำยในกลุ่มสินคำ้ฟิลม์พิเศษ ซึ่งต่อยอดมำจำกปีที่ผ่ำนมำ ท ำใหบ้รษิัทสำมำรถตอบสนองลกูคำ้ไดด้ีขึน้
ทัง้ในดำ้นคุณภำพและบริกำรและในขณะเดียวกันสินคำ้ฟิลม์พิเศษที่ทำงบรษิัทมีฐำนลกูคำ้เดิมอยู่แลว้ก็ไดม้ีกำรเพิ่มยอดขำยมำกขึน้ 
และไดม้ีกำรสนบัสนนุและผลกัดนัใหก้ลุ่มลกูคำ้ใหม่ๆ มกีำรรบัรูแ้ละเกิดกำรเลือกใชฟิ้ลม์ชนิดพิเศษของบรษิัทมำกขึน้ 
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รายงานผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

 
เสนอ    ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ  บริษัท  ไทย โอ.พ.ีพ.ี  จ ากัด  (มหาชน) 

  

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ไทย โอ.พี .พี . จ ากัด (มหาชน ) ซ่ึงประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทย โอ.พี.พี. จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ากัด (มหาชน) 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบ
บญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภใ์นส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินท่ี
แสดงเงิ น ลงทุ น ตาม วิ ธี ส่ วน ได้ เสี ยแ ล ะ งบ ก าร เง ิน เฉ พ าะ ก ิจ ก าร ส าห รับ งวด ปั จ จุ บั น  ข้ าพ เจ้ าได้น า เร่ื อ ง เห ล่ า น้ี 
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี ้
 

การแสดงมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.4 และขอ้ 8 บริษทัฯ มีสินคา้ส าเร็จรูป จ านวน 48.12 ลา้นบาท ซ่ึงสินคา้ส าเร็จรูป
ดงักล่าวเป็นสินคา้ประเภทฟิล์มพลาสติกและสต๊ิกเกอร์ ท่ีผลิตตามค าส่ังซ้ือเป็นรูปแบบเฉพาะของลูกคา้แต่ละราย และสินคา้ท่ีผลิตเพื่อ
ก า ร จ าห น่ าย ทั่ ว ไ ป  ป ก ติ บ ริ ษั ท ฯ  จ ะ มี ก าร ผ ลิ ต สิ น ค้ า ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว าม ต้ อ ง ก าร ข อ ง ต ล าด ใน ปั จ จุ บั น 
อย่างต่อเน่ือง ท าให้อาจมีสินค้าส าเร็จรูปท่ีผลิตเกินค าส่ังซ้ือ หรือเป็นสินค้าท่ีล้าสมัย ซ่ึงการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็น 
เร่ืองท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ และตามนโยบายการบญัชีส าหรับสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ ท่ีแสดง
มูลค่ าตามราคาทุนห รือมูลค่ าสุท ธิ ท่ี จะได้ รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ ากว่านั้ น  ผู ้บ ริหารใช้ ดุลยพิ นิ จในการพิจารณาจ านวน 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าส าเร็จรูป โดยก าหนดจ านวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจากอัตราร้อยละของมูลค่าตามบัญชีของสินค้า 
ท่ีเคล่ือนไหวช้าหรือล้าสมัยในแต่ละช่วงอายุของสินค้าคงเหลือและวิเคราะห์สินค้าท่ีเคล่ือนไหวช้าหรือล้าสมัยรายตัวประกอบ 
โดยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดการณ์ว่าจะจ าหน่ายได ้ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว  
 

ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกับการค านวณต้นทุน สินค้า เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้า ตรวจสอบ 
การจัดท ารายงานวิเคราะห์อายุของสินค้า สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของข้อสมมติฐานและวิธีการท่ี 
ผู ้บ ริห ารใช้ ในก ารก าห นดมู ลค่ าสุ ท ธิ ท่ี ค าด ว่ าจะได้ รับ โดยก ารตรวจสอบหลักฐาน ซ่ึ งแสดง ถึ งก ารป ระม าณ การ 
เร่ืองการก าหนดอัตราร้อยละ ท่ี ใช้ ในการค านวณค่ า เผื่ อการลดมูลค่ าสินค้าในแต่ ละช่วงอายุ สินค้า  และการทดสอบ 
การค านวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยเป รียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเห ลือกับมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดใ้ห้ความส าคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืน่และขา้พเจา้
ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของข้าพเจา้ หรือ
ปรากฏว่าขอ้มูลอืน่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี  หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญข้าพเจ้า 
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของบ ริษัท ใน การด า เนิ น งาน ต่ อ เน่ื อ ง  เปิ ด เผ ย เร่ือ ง ท่ี เ ก่ี ยวกับ ก ารด า เนิ น งาน ต่ อ เน่ื อ ง  (ต ามความ เห ม าะสม )  แล ะ 
การใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถ
ด าเนินงานตอ่เน่ืองต่อไปได ้ 

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อ เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความ เช่ือมั่น ในระดับ สูง แต่ ไม่ ได้ เป็นการรับประกัน ว่าการป ฏิบั ติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการ 
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ท่ีแสดงเงินลงทุนตาม 
วิธี ส่วนได้เสียและงบการเง ิน เฉพาะก ิจการ  ไม่ ว่าจะเกิดจากการทุ จริตห รือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน 
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้ น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ี เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ 
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ี เก่ี ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี เหมาะสม 
กบัสถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญ ชีและ 
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู ้บริหารและจากหลักฐาน 
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบ ริษัท ในการด าเนินงานต่อ เน่ื องห รือไม่  ถ้าข้าพ เจ้าได้ข้อส รุป ว่ามีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การ เงิน ท่ี เ ก่ี ยวข้อ ง  ห รือถ้ าก าร เปิ ด เผ ยข้อ มู ล ดั งกล่ าว ไม่ เพี ย งพ อความ เห็ น ของข้ าพ เจ้ าจ ะ เป ล่ี ยน แป ลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมเพื่อแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว้ ป ระ เด็ น ท่ี มี นั ยส าคัญ ท่ี พ บ จ ากก ารต รวจส อบ รวม ถึ งข้ อบ กพ ร่อ ง ท่ี มี นั ยส าคัญ ใน ระบ บ ก ารค วบ คุ ม ภ ายใน 
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ี เก่ียวข้องกับความ 
เป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่ อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า 
ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 (นางสาวดรณี สมก าเนิด) 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 
 เลขทะเบียน 5007 
 

ส านกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
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บริษัท  ไทย โอ.พ.ีพ.ี  จ ากัด  (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563 
 

2. ขอ้มูลทัว่ไป 
  

1.1 เร่ืองทัว่ไป 
 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดั ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  
12 พฤษภาคม 2526 ต่อมาบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2537 บริษทัฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต
และจ าหน่ายพลาสติกฟิลม์ สต๊ิกเกอร์ หลอดลามิเนตและผลิตภณัฑใ์ชใ้นการหีบห่อ 

 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีท่ีท าการดงัต่อไปน้ี 
 

1. ส านกังานใหญ่ - 1741  ถนนจนัทน์  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

2. สาขาท่ี 1 - 119  หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง  แขวงล าปลาทิว  เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร 

3. สาขาท่ี 2 - 3706/1  ซอยประดู่ 1  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 

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

5. สาขาท่ี 4 - 107  หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว  
   เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร 

6. สาขาท่ี 5 - 85/2  หมู่ 1  ต าบลหอมศีล  อ าเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7. สาขาท่ี 6 - 91/3  หมู ่5  ต าบลบางสมคัร  อ าเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8. สาขาท่ี 7 - 91/5  หมู ่5  ต าบลบางสมคัร  อ าเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9. สาขาท่ี 8 - 91/9  หมู ่5  ต าบลบางสมคัร  อ าเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

1.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใช ้
โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 
 

งบการเงินฉบับภาษาองักฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กันหรือ 
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น 
อยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ 
ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบ 
ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ีฝ่ายบริหาร
ไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 
1.4 บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

1.4.1 กิจการท่ีถูกควบคุมโดยบริษทัฯ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีผูถื้อหุ้นและ / หรือกรรมการร่วมกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั 
 
ประเภทธุรกิจ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์  
สัดส่วนการถือหุ้น 

บริษทัร่วม       
L.S  Pack  Co.,  Ltd. 
(จดัตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนาม) 

 ผลิตหลอดลามิเนต  ถือหุ้นและ/หรือ 
กรรมการร่วมกนั 

 25% 

การร่วมคา้       
PT. Kimpai Dyna Tube 
(จดัตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย) 

 ผลิตหลอดลามิเนต  ถือหุ้นและ/หรือ 
กรรมการร่วมกนั 

 51% 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
บริษทั  เหรียญทอง  ลามิทิวบ ์ จ ากดั  ผลิตหลอดลามิเนต  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษทั  ไทยอ๊อฟเซท  จ ากดั  รับจา้งพิมพบ์รรจุภณัฑ ์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษทั  ไดอิชิ  แพคเกจจ้ิง  จ ากดั  รับจา้งพิมพบ์รรจุภณัฑ ์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษทั  กิมไป๊  จ ากดั  ขายปลีกเมด็พลาสติก  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษทั  กิมไป๊  โคต้ต้ิง  จ ากดั  ผลิตฟิลม์ป้องกนัรอยขีดข่วน  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษทั  สยามหมึกพิมพแ์ละเคมีภณัฑ ์ จ ากดั  ผลิตหมึกพิมพ ์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษทั  คิมแพค็  จ ากดั  ผลิตหลอดลามิเนต  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษทั  แอล.เอ.  พลาสแพค จ ากดั  ผลิตฟิลม์ยืด  กรรมการร่วมกนั  - 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เหรียญทองการพิมพ ์  รับจา้งพิมพส่ิ์งพิมพ ์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษทั  เหรียญทองการพิมพ ์ (กิมไป๊)  จ ากดั  รับจา้งพิมพส่ิ์งพิมพ ์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษทั  กิมไป๊  พร๊อพเพอร์ต้ี  จ ากดั  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษทั  อินจีนีซีสเต็มส์  จ ากดั  ผลิตและพฒันาระบบ     
  ซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษทั  กิมไป๊  บอทเทิล  จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายขวดทุกชนิด  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษทั  กิมไป๊  เอสเตท  จ ากดั  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์  กรรมการร่วมกนั  - 
บริษทั  กิมไป๊  2234  จ ากดั  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์  กรรมการร่วมกนั  - 
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1.4.2 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเป็นกรรมการบริษทัและ / หรือผูถื้อหุ้นและ / หรือผูบ้ริหารส าคญั มีดงัน้ี 

 

- นายสุธี  ล่ิมอติบูลย ์
- นายชวลิต  ล่ิมอติบูลย ์
- ร.ต.อ.สุเมธ  ล่ิมอติบูลย ์
- นายบุญชู  ล่ิมอติบูลย ์

 

2. การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั  
 

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา 
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ 
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ 
ผู ้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น 
สาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มี 
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 

2.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่  32  เร่ือง  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี    7 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที่    9 เร่ือง  เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่  16 เร่ือง  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที่  19 เร่ือง  การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งต้น ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและ 
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ 
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ จากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นต่อ 
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัฯ จะใช ้
วิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้โดยผูบ้ริหาร 
ของบริษทัฯ พิจารณาแลว้ว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั 
ให้มีการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

2.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้ 
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าและก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่ 
สินทรัพยอ์า้งองินั้นมีมูลค่าต ่า 

 

การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

 

บริษัทฯ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน 
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3 

 
2.1.3 แนวปฏิบติัทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ 
ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมี 
ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 

แนวปฏิบติัทางการบัญชีดงักล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ 
มีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัฯ ท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา 
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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บริษทัฯ เลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี  ดงัน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

- ไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใชใ้นการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นเม่ือใชวิ้ธีการอยา่งง่าย 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

- ไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่า (ถา้มี) มาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าโดยทยอย
ปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการ 
ค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตาม
สัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ดงัตอ่ไปน้ี 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัที่ 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที่ 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น 
ฉบบัที่ 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
ฉบบัที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที่ 6 เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที่ 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
ฉบบัที่ 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัที่ 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหนา้ 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 ฉบบัท่ี 8 ฉบบัท่ี 10 ฉบบัท่ี 34 ฉบบัท่ี 
37 ฉบบัท่ี 38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 และฉบบัท่ี 9 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
เม่ือน ามาปฏิบติั ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือ
น ามาถือปฏิบติั 
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3. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.1 ว่าในระหว่างปีบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่าเป็นคร้ังแรก 
โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว โดยบันทึกปรับปรุงก าไรสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลกระทบต่องบการเงิน 
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว ดงัน้ี  

 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.1.1 
มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงิน ดงัน้ี 

 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลา้นบาท   
 การจดัประเภท    มูลค่าตามบญัชี   
 ตามมาตรฐานเดิม    ณ วนัท่ี   
 ณ วนัท่ี    1 มกราคม 2563   
 31 ธนัวาคม 2563  จดัประเภทใหม ่  ตาม TFRS 9  ประเภท 
        สินทรัพยห์มนุเวียน        
เงินลงทุนชัว่คราว - หน่วยลงทุน 333.20  (333.20)  -   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น
มุนท่ี 

-  333.20  333.20  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า 
       ดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรม 

       ผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบการเงินของบริษทัฯ นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้นวดัมูลค่าดว้ย 
วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.1.2 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัดงัน้ี 

 

- รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
ดว้ยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทัฯ  
ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) และไม่ปรับยอ้นหลงักบัขอ้มูลเปรียบเทียบซ่ึงแสดงตาม 
มาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 17  ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯ รับรู้มูลค่าตามบญัชี 
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี  
16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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- บริษทัฯ เลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 
ส้ินสุดภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกหรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า โดยจะบนัทึก 
เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

 

ดงันั้น ณ วนัท่ีน ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบติัใช้คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีผลท าให้สินทรัพยสิ์ทธิ 
การใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 124.09 ลา้นบาท และ 146.37 ลา้นบาท ตามล าดบั  ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตัดบัญชีเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 34.84 ล้านบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลดลงเป็น
จ านวน 12.56 ลา้นบาทโดยไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสม  

 
 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

4.1 การรับรู้รายได ้
ก่อนปี 2562 รายได้จากการขายจะบันทึกเป็นรายได้ เม่ือได้ส่งมอบสินค้าและโอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของสินคา้ไปยงัลูกคา้แลว้ 

บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ เม่ือไดใ้ห้บริการ 

ตั้งแตปี่ 2562 รายไดจ้ากการขายจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดโ้อนอ านาจการควบคมุในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ 
กล่าวคือเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ ยกเวน้กรณีท่ีเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีรับจา้งผลิตตามค าส่ังท่ีก าหนดเป็น
พิเศษของลูกคา้จะรับรู้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

รายไดจ้ากการให้บริการ จะบนัทึกเป็นรายไดโ้ดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 
 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี 
สภาพคล่องสูง 

4.3 คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ี และประมาณขึ้นเป็นจ านวน
เท่ากบัจ านวนท่ีคาดว่าจะเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้

 

4.4 สินคา้คงเหลือ 
   

  สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด 
จะต ่ากว่า 

 

บริษทัตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคณุภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
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4.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ บันทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนไดเ้สียและบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน แสดงในราคาทุน 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 

คา่เส่ือมราคา ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

  ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 20 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 - 20 
ระบบสาธารณูปโภค  5 - 10 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  5 - 10 
เคร่ืองใชส้ านกังาน  5 
ยานพาหนะ  5 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  10 และ 24 

 

4.7 สัญญาเช่า 
 

   ณ วนัเร่ิมต้นสัญญา บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 บริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) 
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี 
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
 

 ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ย
สินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 
 

 หากบริษทัฯ ไม่มีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่ 
บริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญา 
เช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสัุญญาเช่าแลว้แต่ 
วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย 
ตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ้่ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทัฯ หากอตัราดอกเบ้ียตามนยั 
ของสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่า โดยการใช้
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการจา่ยช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ โดยบริษทัฯ รับรู้
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบก าไรขาดทุน นอกจากน้ี มลูค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดั
มูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 
 

 การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 
- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ 

วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
- จ านวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
- การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่าจะใช้

สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 
 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสัุญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
 
การถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

 บริษัทฯ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 3.2 

 
4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจ าหน่ายสะสม และตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรง 
ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณเป็นเวลา 5 - 10 ปี 
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4.9 รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
 

งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าดว้ยอตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรั์บซ้ือและขาย ณ วนัส้ินปี รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน 
ถวัเฉล่ียในระหว่างปี ผลจากการแปลงค่าดงักล่าวแสดงภายใต้ส่วนของผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของเงิน
ลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศนั้น 

 

4.10 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทหน่วยลงทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัฯ ประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯ ใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach)  
หรือวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ขึ้นอยู่กบัความเป็น
สาระส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

การถือปฏิบติัคร้ังแรก 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติ โดยรับรู้
ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3. 

 

4.11 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 
 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและ 
การประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคต ท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดง 
ในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไป
จากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
คา่เผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง ค่าเส่ือมราคา ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
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4.12 ผลประโยชน์พนกังาน 

 

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ
ผลประโยชน์อืน่ๆ เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย 
ในส่วนของก าไรขาดทุนตลอดอายุการท างานของพนกังาน ภาระผูกพนัของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน
หลังออกจากงานน้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลด 
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้

บริษทัฯ รับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน่ในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือบริษทัฯ แสดงเจตนาผูกพนัอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง
และไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติหรือการ
สนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุนทันทีท่ีบริษทัฯ มีการแกไ้ขโครงการหรือ 
ลดขนาดโครงการ หรือเม่ือรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งหรือผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

 

4.13 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษเีงินไดข้องปีปัจจุบนั

และภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี รับ รู้ในงบก าไรขาดทุน  ยกเว้น ส่วน ท่ี เก่ียวกับรายการท่ี เก่ียวข้องกับ 
การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยค านวณจากก าไรทาง
ภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคบัใช ้ 
ณ วนัท่ีรายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี บันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี 
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดัมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว เม่ือมีการ 
กลบัรายการโดยอิงกบักฎหมายท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษจีะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

4.14 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดย การหารก าไรส าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 
ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 
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5. ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562 

     

ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ  57,729,971  73,585,367 
เกินก าหนดช าระ       

นอ้ยกว่า 3 เดือน  5,639,901  16,580,949 
3 เดือน ถึง 6 เดือน  -  - 
6 เดือน ถึง 12 เดือน    -  - 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป    -  - 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   63,369,872  90,166,316 
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6. ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอืน่ - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562 

     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  214,477,730  210,471,079 
เกินก าหนดช าระ       

นอ้ยกว่า 3 เดือน  124,617,238  134,543,989 
3 เดือน ถึง 6 เดือน  1,131,724  2,560,786 
6 เดือน ถึง 12 เดือน    595,956  3,932,127 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป    5,577,028  3,551,182 
     

รวม  346,399,676  355,059,163 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (7,466,946)  (9,601,138) 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอืน่ - สุทธิ  338,932,730  345,458,025 
 

การเปล่ียนแปลงของคา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในระหว่างปี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
  บาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  (9,601,138) 
ลดลงระหว่างปี  2,134,192 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  (7,466,946) 
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7. ลูกหน้ีอืน่ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 
   บาท 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
   และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2563  2562 

      

เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23.1  10,358,879  1,453,388 
- กิจการอื่น   932,104  1,735,483 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   250,609  204,088 
- กิจการอืน่   4,741,593  3,213,444 

อื่นๆ   4,486,822  3,376,434 
      

ลูกหน้ีอื่น   20,770,007  9,982,837 
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8. สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 

  บาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562 
     

สินคา้ส าเร็จรูป  48,124,753  50,827,373 
หกั  คา่เผื่อการลดมูลค่าของสินคา้  (15,187,042)  (10,194,472) 

สินคา้ส าเร็จรูป - สุทธิ  32,937,711  40,632,901 
     

งานระหว่างท า  4,600,382  3,935,436 
หกั  คา่เผื่อการลดมลูค่าของสินคา้  (1,685,648)  (2,365,900) 

งานระหว่างท า - สุทธิ  2,914,734  1,569,536 
     

วตัถุดิบ  30,428,612  31,145,478 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลคา่ของสินคา้  (4,778,901)  (3,776,403) 

วตัถดิุบ - สุทธิ  25,649,711  27,369,075 
     

อะไหล ่  3,128,129  3,319,156 
หกั  คา่เผื่อการลดมูลค่าของสินคา้  (1,905,750)  (2,430,826) 
            อะไหล ่- สุทธิ  1,222,379  888,330 
     

หีบห่อและวสัดุส้ินเปลือง  6,043,867  5,510,266 
หกั  ค่าเผื่อการลดมลูค่าของสินคา้  (2,935,537)  (2,051,602) 

หีบห่อและวสัดุส้ินเปลือง - สุทธิ  3,108,330  3,458,664 
     

สินคา้ระหว่างทาง  3,026,500  9,423,068 
     

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  68,859,365  83,341,574 
 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ในระหว่างปี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

  บาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  (20,819,203) 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี  (5,673,675) 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  (26,492,878) 
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9. สินทรัพยท์างการเงินอืน่ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินอื่น ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน  
ดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่   
หน่วยลงทุน  406,775,270 
   

รวม  406,775,270 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น   
หน่วยลงทุนรอการรับคนื   

- กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย ์  1,861,188 
- กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั  - 
   

รวม  1,861,188 
   

รวมสินทรัพยท์างการเงินอื่น  408,636,458 
   

ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย ์และ กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส ได้ยกเลิกกองทุน 
ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ท าให้เกิดการเทขายหน่วยลงทุน 
ในปริมาณมาก การปิดกองทุนเพ่ือหยุดการซ้ือ ขาย สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุน ตามก าหนดของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) 
โดย ราคา NAV ณ วนัยกเลิกกองทุนเท่ากบั 11.1393 บาทต่อหน่วย และ 12.1738 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม 
หากสถานการณ์การเงินในช่วงวิกฤต COVID - 19 และตลาดการเงินยงัไม่กลบัสู่ภาวะปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ
หน่วยลงทุน ผูบ้ริหารกองทุนอาจด าเนินการขอขยายระยะเวลาการช าระบญัชีต่อส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไปอีก 

 

ต่อมาผู ้บ ริหารกองทุนได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาการช าระเงินคืนเพ่ิมเติมกับส านักงาน ก.ล.ต. โดยผล 
การพิจารณาของส านักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือวนัท่ี 29 กันยายน 2563 ให้มีการผ่อนผนัระยะเวลาการช าระบัญชีของ 
กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย ์ตามผลการส ารวจออกไปอีกจนถึงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2566 ซ่ึงเป็นวนัสุดท้ายท่ีตราสาร 
คงเหลือในกองทุนจะครบอายุ ทางบริษทัจึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - หน่วยลงทุนรอการ 
รับคนื 

 

ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ผูบ้ริหารกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลสั ไดช้ าระคืนหน่วยลงทุนคร้ังสุดท้ายแลว้ ซ่ึง 
เป็นการช าระคืนก่อนระยะเวลาผ่อนผนัการช าระบญัชีกองทุนรวมตราสารหน้ี โดยตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2563 จนถึง วนัท่ี 
13 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯ ไดรั้บเงินคืน ในอตัรา 12.1891 บาทต่อหน่วย ซ่ึงมากกว่าประมาณการจ่ายท่ีกองทุนไดแ้จง้ไว้
ในอตัรา 1.6761 บาทต่อหน่วย  
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รายละเอียดการไดรั้บช าระคืนท่ีเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ วนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ถึง วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 มีดงัน้ี 
 

วนัท่ีจ่ายเงินคนืให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน 

อตัราการจ่ายคืนจริง 
กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย ์ กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลสั 

วนัท่ี 30 มีนาคม 2563 0.8911 1.0956 
วนัท่ี 10 เมษายน 2563 0.4000 0.3652 
วนัท่ี 24 เมษายน 2563 - 0.6087 
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 0.8000 1.1000 
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 1.1000 0.7500 
วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 0.5500 - 
วนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 - 0.7500 
วนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 1.2000 - 
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 0.7000 0.6100 
วนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 0.5000 - 
วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563  - 1.4000 
วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 - 0.5000 
วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 0.9000 1.9000 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 - 1.1000 
วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 0.6000 0.9000 
วนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 - 0.5000 
วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 0.5000 - 
วนัท่ี 18 กนัยายน 2563 - 0.5000 
วนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 0.7000 - 
วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 0.6000 - 
วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 0.8500 - 
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 - 0.1096 
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 0.6000 - 
รวม 10.8911 12.1891 
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10. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

10.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

         บาท 
         2563 
    ลกัษณะ  ทุนจดทะเบียน  สดัส่วน เงินลงทุน 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ความสัมพนัธ์  (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)  เงินลงทุน  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผล 
               
L.S Pack Co., Ltd.  ผลิตหลอดลามิเนต  ถือหุ้นและ/หรือ  3.90  25%  27,421,905  70,909,689  - 

    กรรมการร่วมกนั           
 

         บาท 
         2562 
    ลกัษณะ  ทุนจดทะเบียน  สัดส่วน เงินลงทุน 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ความสัมพนัธ์  (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)  เงินลงทุน  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผล 
               

L.S Pack Co., Ltd.  ผลิตหลอดลามิเนต  ถือหุ้นและ/หรือ  3.90  25%  27,421,905  66,551,267  - 

    กรรมการร่วมกนั           
 

 

เม่ือวนัท่ี 17 กันยายน 2544 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญากับบริษทัในสหรัฐอเมริกาเพื่อลงทุนใน L.S Pack Company Limited ซ่ึงเป็น 
บริษทัในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงาน 26 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2544 และอาจขยาย
ระยะเวลาได ้หากไดรั้บอนุมัติจากทางการของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การลงทุนดังกล่าวไดรั้บอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2544 

 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 L.S Pack Company Limited ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมนิคมอุตสาหกรรมนคร 
โฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 2.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 3.5 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ   ในปี 2557 บริษทัร่วมน าก าไรสะสมจ านวน 1.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ มาใชใ้นการเพ่ิมทุนดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัยงัคงมีสัดส่วน 
การลงทุน 25% เท่าเดิม 

 

เม่ือวัน ท่ี  30 ตุลาคม 2558 L.S Pack Company Limited ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมนิคมอุตสาหกรรมนคร 
โฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 3.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 3.9 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี 2559 โดยบริษทัร่วมน าก าไรสะสมจ านวน 0.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ มาใชใ้นการเพ่ิมทุนดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัยงัคงมีสัดส่วน
การลงทุน 25% เท่าเดิม 

 

ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
จ านวน 70.91 ลา้นบาท และ 66.55 ลา้นบาท ตามล าดบั (คิดเป็นร้อยละ 4.16 และร้อยละ 4.44  ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั) และส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 4.54 ลา้นบาท และ 4.17 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(คิดเป็นร้อยละ 3.47 และร้อยละ 3.67  ของก าไรส าหรับปี ตามล าดบั) โดยถือตามขอ้มูลทางการเงินล่าสุดท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีแลว้ 
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10.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 

          บาท 
          2563 
    ลกัษณะ  ทุนเรียกช าระแลว้  สัดส่วน  เงินลงทุน 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ความสัมพนัธ์  (ลา้นรูเปีย)  เงินลงทุน  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผล 
               

PT. Kimpai dyna tube.  ผลิตหลอดลามิเนต  ถือหุ้นและ/หรือ  32,000  51%  37,209,600  32,465,955  - 

    กรรมการร่วมกนั           
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงิน   

 ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  - 
เงินลงทุนเพ่ิม 37,209,600  37,209,600 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (137,877)  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (4,605,768)  - 
    
เงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 32,465,955  37,209,600 

 
ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 

จ านวน 32.47 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.91 ของสินทรัพยร์วม) และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้จ านวน 0.14 
ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของก าไรส าหรับปี) โดยถือตามขอ้มูลทางการเงินล่าสุดท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 
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12. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

ราคาทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 13,085,127 
ซ้ือเพ่ิม 387,960 
ลดลง (4,445,490) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 9,027,597 

 

 คา่ตดัจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (10,925,939) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (922,016) 
ลดลง 4,445,488 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (7,402,467) 

 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,159,188 
 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,625,130 

 

13. ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 
 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาเช่าอาคารพาณิชยส์องฉบบักบับริษทัแห่งหน่ึงมีก าหนดระยะเวลา 

30 ปี โดยบริษทัฯ ไดบ้นัทึกสิทธิการเช่าอาคารเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 
 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ตดับญัชีโดยวิธีเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม 2557 
 

  บาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  12,555,317 
หกั  โอนไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (12,555,317) 
  

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  - 

14. วงเงินสินเช่ือ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้ืมจากธนาคารหลายแห่ง 

รวมจ านวนทั้งส้ิน 142 ลา้นบาท ในจ านวนน้ีวงเงิน 15 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ โดยไม่มีการ
คดิค่าธรรมเนียมค ้าประกนั  
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15. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

  บาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ตรวจสอบแลว้)  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั :   
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  22,129,565 
บวก สิทธิเลือกขยายอายสัุญญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า   

ท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลว่าจะไดใ้ชสิ้ทธิ  124,244,385 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (34,840,228) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  111,533,722 
บวก ดอกเบ้ียรอตดับญัชีตดัจ่าย  5,764,411 
หกั เงินจ่ายช าระ  (12,519,444) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  104,778,689 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (9,251,699) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

 

- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  95,526,990 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียด
ของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี 9,251,699  5,350,008  14,601,707 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 55,552,478  7,149,575  62,702,053 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินห้าปี 39,974,512  16,576,234  56,550,746 

รวม 104,778,689  29,075,817  133,854,506 
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 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี -  -  - 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี -  -  - 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินห้าปี -  -  - 

รวม -  -  - 

 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11,608,478  - 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 5,764,411  - 

รวม 17,372,889  - 
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16. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในระหว่างปี มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562 

    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  26,805,321  22,798,752 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้ -  (869,053) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 5,802,985  4,875,622 
    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  32,608,306  26,805,321 
 

ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,098,123  4,292,014 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 704,862  583,608 
    

รวม 5,802,985  4,875,622 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 ร้อยละ 
  

อตัราคิดลด 2.56 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 6.20 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0 - 38.00* 
อตัรามรณะ TMO 2017** 

 

*    ขึ้นอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุม่พนกังาน 

**  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนและการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมติอื่นไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
จากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมุติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1.00 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินจะลดลง 2.67 ลา้นบาท  
(เพ่ิมขึ้น 3.07 ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1.00 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินจะ
เพ่ิมขึ้น 3.59 ลา้นบาท (ลดลง 3.17 ลา้นบาท) 

 

- ถา้พนกังานอายุยืนขึ้น (ส้ันลง) 1 ปี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินจะเพ่ิมขึ้น 0.11 ลา้นบาท (ลดลง  
0.11 ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้น  มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานไดค้  านวณโดย 
การใชวิ้ธีเดียวกนักบัท่ีค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

17. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 
บริษทัฯ จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด โดยจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ 5 

ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองดังกล่าวจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 

18. การจ่ายเงินปันผล 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายปันผลระหว่าง
กาลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 33.00 ลา้นบาท 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 
4.67 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 28.02 ลา้นบาท 
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19. รายได ้  
 

รายไดส้ าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม และไม่ไดรั้บการส่งเสริม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
มีรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

 บาท 
 2563 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีไดรั้บ  กิจการท่ีไม่ไดรั้บ   
 การส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 
      

รายไดจ้ากการส่งออก 8,035,930  7,123,091  15,159,021 
รายไดจ้ากการขายภายในประเทศ 404,531,057  1,167,610,805  1,572,141,862 
รายไดอ้ื่น -  12,877,233  12,877,233 
      

รวมรายได ้ 412,566,987  1,187,611,129  1,600,178,116 
 
 

 บาท 
 2562 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีไดรั้บ  กิจการท่ีไม่ไดรั้บ   
 การส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 
      

รายไดจ้ากการส่งออก 8,134,087  38,363,139  46,497,226 
รายไดจ้ากการขายภายในประเทศ 349,098,222  1,182,394,951  1,531,493,173 
รายไดอ้ื่น -  22,447,826  22,447,826 
      

รวมรายได ้ 357,232,309  1,243,205,916  1,600,438,225 
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20. คา่ใชจ้่ายตามลกัษณะ 
 

ค่าใชจ้่ายส าคญัๆ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

    

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 2,037,674  23,782,740 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 500,355,363  530,699,483 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 515,731,945  514,288,483 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 25,823,090  23,063,267 
คา่ใชจ้่ายพนกังาน 160,507,480  164,158,335 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 114,518,996  99,993,024 
คา่ขนส่ง 9,111,542  7,984,485 
 

21. คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้
 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 
    

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 10,017,114  8,671,040 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

 จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (1,848,942)  936,647 
    

ค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 8,168,172  9,607,687 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 2563  2562 

    

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 139,091,222  123,168,463 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 27,818,244  24,633,693 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:    

- รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ (20,626,473)  (15,433,289) 
- ค่าใชจ้่ายท่ีเขา้เง่ือนไขหกัไดเ้พ่ิม (1,152,539)  (1,144,264) 
- ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 2,128,940  1,551,547 

    

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 8,168,172  9,607,687 

 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
    

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 134,684,569  118,997,873 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 26,936,914  23,799,575 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:    

- รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ (19,745,143)  (14,599,171) 
- คา่ใชจ้่ายท่ีเขา้เง่ือนไขหกัไดเ้พ่ิม (1,152,539)  (1,144,264) 
- คา่ใชจ้่ายตอ้งห้าม 2,128,940  1,551,547 

    

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 8,168,172  9,607,687 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
คา่เผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,298,575  4,163,841 
ประมาณการคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย -  400,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 659,496  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,521,661  5,361,064 
    

รวม 12,479,732  9,924,905 
    

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง    

ประมาณการอายกุารใชง้านของทรัพยสิ์น 646,019  1,204,778 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 2,939,539  1,674,895 
    

รวม 3,585,558  2,879,673 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หักกลบลบกันแสดงยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,479,732  9,924,905 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,585,558)  (2,879,673) 

    

สุทธิ 8,894,174  7,045,232 
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22. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกองทุนส ารองเล้ียงชีพกับกองทุนแห่งหน่ึง โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา 
ร้อยละ 3 จากเงินเดือนของพนกังานแต่ละคน และบริษทัฯ จ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงในอตัราท่ีเท่ากนั 

 

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 1.98 
ลา้นบาท และ 1.87 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

23. รายการท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

23.1 บริษทัฯ มีรายการบญัชีท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน   
 ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดคงค้าง ณ วันทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ     
   

บริษทัร่วม :        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
71  67 

 
27  27 

การร่วมคา้ : 
   

 
   

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
32  - 

 
37  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั : 
   

 
   

ลูกหน้ีการคา้ 63  90  63  90 
เงินทดรองจ่าย 10  1  10  1 
เจา้หน้ีการคา้ 57  47  57  47 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 1  2  1  2 
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บริษทัฯ มีรายการบญัชีท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 ดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท   
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย   
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2563  2562  นโยบายการก าหนดราคา 
รายการท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั :      

รายไดจ้ากการขาย 191.63  202.19  ไมแ่ตกต่างจากรายการท่ีกระท า 
     กบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
ค่าเช่ารับ 2.04  2.04  ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ 434.24  411.45  ไมแ่ตกต่างจากรายการท่ีกระท า 

     กบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
ค่าเช่าจ่าย -  14.18  ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายอื่น 4.12  3.66  - 

 

23.2 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารน้ี เป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
ฯ ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ 
ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ หมายถึงบุคคลท่ีก าหนดตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

    

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 24,706,839  22,099,219 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,116,251  964,048 

รวม 25,823,090  23,063,267 
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24. สิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดงัน้ี 

24.1 บตัรส่งเสริมการลงทุน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2554 ในกิจการผลิตฟิลม์พลาสติก สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
การไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น 
ท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ 
ก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการท่ีได้รับส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ (วนัท่ี 11 
สิงหาคม2555) 

24.2 บตัรส่งเสริมการลงทุน ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2554 ในกิจการผลิตฟิลม์พลาสติก สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
การไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น
ท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออก และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการท่ีได้รับส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ (วนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2561) 

24.3 บัตรส่งเสริมการลงทุน ลงวนัท่ี 16 กันยายน 2554 ในกิจการผลิตหลอดลามิเนต สิทธิประโยชน์ท่ีส าคัญ 
ไดแ้ก่ การไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุ
จ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้(วนัท่ี 1 
มีนาคม  2556) 

24.4 บัตรส่งเสริมการลงทุน ลงวันท่ี  19 มิถุนายน 2556 ในกิจการผลิตสต๊ิกเกอร์ (Printed Adhesive Label) 
สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ 
ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีตอ้งน าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก และได้รับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นบั
แตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได ้(วนัท่ี 6 กนัยายน 2557) 

 

24.5 บัตรส่งเสริมการลงทุน ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2556 ในกิจการผลิตสต๊ิกเกอร์ (Printed Adhesive Label) สิทธิ
ประโยชน์ท่ีส าคญั ได้แก่ การได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักร การได้รับยกเวน้อากรขาเข้า
ส าหรับวตัถดิุบและวสัดุจ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้จากตา่งประเทศ เพือ่ใชใ้นการผลิตเพือ่การส่งออก และไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายได(้วนัท่ี 6 เมษายน 2561)  

24.6 บตัรส่งเสริมการลงทุน ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 ในกิจการผลิตสต๊ิกเกอร์ (Printed Adhesive Label) ซ่ึง
เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใชพ้ลงังานทดแทน สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การไดรั้บ
ยกเวน้อากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น ท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออก และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้(วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562)  

 

ทั้งน้ีบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบัตรส่งเสริมเพื่อให้ได้รับสิทธิ
พิเศษดงักล่าว 
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25. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ดงัตอ่ไปน้ี 

25.1 เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดไวแ้ต่ยงัไม่ไดใ้ช ้เป็นจ านวนเงินประมาณ 0.87 ลา้นบาท 
25.2 ภาระผกูพนัจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร เป็นจ านวนเงินประมาณ 111.83 ลา้นบาท 
25.3 ภาระผกูพนัจากการซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถดิุบ เป็นจ านวนเงินประมาณ 12.14 ลา้นบาท 
25.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น เน่ืองจากการให้ธนาคารค ้าประกนั เป็นจ านวนเงินประมาณ 12.26 ลา้นบาท 

25.5 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานตามสัญญาท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 3.2 เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
โดยบริษทัฯ รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
ของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทั ตามท่ีกล่าวไว ้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 
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26. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

26.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 
 

(ก) ลูกหน้ีการคา้ 
บริษทัฯ มีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดย 

การก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสมดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ  จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ
มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน 
บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมี 

ความน่าเช่ือถือ ซ่ึงบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทัฯ ก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ท่ีผูบ้ริหาร 

พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และลดผลกระทบจาก ความผนัผวนในกระแส
เงินสด 

ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงานมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

มูลค่าตามบญัชี  ภายใน 1 ปี  
มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563           
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           
- เจา้หน้ีการคา้   81.86  81.86  -  -  81.86 
- เจา้หน้ีอ่ืน  57.61  57.61  -  -  57.61 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า  104.78  9.26  55.55  39.97  104.78 
- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  0.06  0.06  -  -  0.06 
- อืน่ๆ  2.82  2.82  -  -  2.82 
รวม  247.13  151.61  55.55  39.97  247.13 

           
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  - 
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ความเส่ียงดา้นตลาด 
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายการค้ากับลูกหน้ีและเจา้หน้ี
ต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามระยะเวลาในการช าระเจา้หน้ี และการรับช าระจากลูกหน้ี มีระยะเวลาส้ัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ  2562   บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

สินทรัพย ์    
ดอลลาร์สหรัฐ 0.07  0.06 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.02  0.01 

หน้ีสิน    
ดอลลาร์สหรัฐ 0.01  0.18 
ยโูร 0.01  0.01 

 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียที่ส าคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ จึงอยู่ในระดบัต ่า  

 

มูลค่ายติุธรรม 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย   
(ยกเวน้หน่วยลงทุนที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม)  และเน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯ จดัอยู่ในประเภทระยะส้ันมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยก์นัในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะที่ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนั วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจาก
ราคาตลาดล่าสุดหรือก าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  
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27. ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มลูของบริษทัฯ เก่ียวกบัการด าเนินงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2563 จ าแนกตาม 

ส่วนงานทางธุรกิจได ้ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 2563 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 พลาสติกฟิลม์  สต๊ิกเกอร์  หลอด 
 

อื่น ๆ  รวม 

รายไดจ้ากการขาย 1,044,437  450,364  89,934  2,566  1,587,301 
ก าไรขั้นตน้ 131,045  110,459  11,708  50  253,262 

          
รายไดอ้ื่น         12,877 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (35,559) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (87,818) 

ค่าใชจ่้ายอื่น         (1,739) 

ผลขาดทุนอื่น         (2,709) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (5,764) 

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า           

(ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไป          

ตามมาตรฐานการรายงาน          

ทางการเงินฉบบัท่ี 9         2,134 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม          

และการร่วมคา้ -  -  4,407  -  4,407 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้         (8,168) 

ก าไรส าหรับปี         130,923 

สินทรัพยท่ี์ใชใ้นส่วนงาน           

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563          

 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  57,661  5,709  -  -  63,370 

ลูกหน้ีการคา้       - กิจการอื่น - สุทธิ 178,646  119,299  40,988  -  338,933 

 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 60,379  8,480  -  -  68,859 

 อื่นๆ 116,868  273,379  112,614  -  502,861 

สินทรัพยส่์วนกลาง         729,309 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563         1,703,332 
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 พนับาท 
 2562 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 พลาสติกฟิลม์  สต๊ิกเกอร์  หลอด 
 

อื่น ๆ  รวม 

รายไดจ้ากการขาย 1,048,403  405,222  87,870  36,495  1,577,990 
ก าไรขั้นตน้ 132,393  84,951  13,709  792  231,845 

          
รายไดอ้ื่น         22,448 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (36,273) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (99,022) 

ค่าใชจ่้ายอื่น         - 

ผลขาดทุนอื่น         - 

ตน้ทุนทางการเงิน         - 

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า           

(ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไป          

ตามมาตรฐานการรายงาน          

ทางการเงินฉบบัท่ี 9         - 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม          

และการร่วมคา้ -  -  4,171  -  4,171 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้         (9,608) 

ก าไรส าหรับปี         113,561 

สินทรัพยท่ี์ใชใ้นส่วนงาน           

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562          

 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  80,367  7,124  2,675  -  90,166 

ลูกหน้ีการคา้       - กิจการอื่น - สุทธิ 179,797  128,106  34,970  2,585  345,458 

 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 68,222  12,515  -  2,605  83,342 

 อื่นๆ 130,628  312,406  81,051  -  524,085 

สินทรัพยส่์วนกลาง         454,902 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562         1,497,953 

 
 

28. การอนุมติังบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี  25  กุมภาพนัธ์  2564 




