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สาสนจากประธานกรรมการ
เรียนทานผูถือหุนทุกทาน

 ขาพเจาในนามของคณะกรรมการบริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน) ใครขอรายงานผลประกอบการของป 2556 
ซึ่งมีสาระสำคัญที่สรุปไดคือ ในป 2556 เปนปที่บริษัทไดรับผลกระทบจากคาเงินบาทที่ผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทำใหปริมาณการคาระหวางประเทศหดตัวลงและสงผล
กระทบตอปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ อีกทั้งอุปทานของแผนฟลมพลาสติกในตลาดโลกมีปริมาณมากขึ้น
จากการขยายกำลังการผลิตในหลายประเทศ ทำใหมีการแขงขันทางดานราคาสูง และสงผลกระทบตอราคาตลาดของ
แผนฟลมใหลดลงจากป 2555   

 เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา บริษัทฯ ไดติดตั้งเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง
และพัฒนากระบวนการผลิตใหมีศักยภาพมากขึ้นเพื่อชวยลดตนทุนดานการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ
ไปพรอมกันเพื่อเตรียมความพรอม สำหรับความตองการผลิตภัณฑแผนฟลม BOPP, BOPET และ BOPA ยังคงมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องเพื่อนำมาใชในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ กวางขวางมากข้ึน และการกาวสู
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ซึ่งในป 2556 บริษัทฯ ไดเพิ่มเครื่องจักรผลิตแผนฟลม BOPP 
และ BOPET กำลังการผลิตประมาณ 38,000 ตันตอป และ 31,000 ตันตอปตามลำดับและในป 2557 บริษัทฯ 
จะเพิ่มกำลังการผลิตแผนฟลม BOPP กำลังการผลิตประมาณ 38,000 ตันตอป อีกหนึ่งสายการผลิต 
ยังผลใหบริษัทมียอดกำลังการผลิตเพ่ิมจาก 125,800 ตันตอปเปน  232,800 ตันตอป

 สวนการเปรียบเทียบผลดำเนินงานระหวางป 2556 และ 2555 ปรากฏวารายไดจากการขาย
เพิ่มขึ้น 254.96 ลานบาท หรือ 4.95% จาก 5,148.79 ลานบาทของป 2555 เปน 5,403.75 
ลานบาทในป 2556 เน่ืองจากปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ียมีการปรับตัวลดลง
ตามสภาวะการแขงขันดานราคาของผูผลิตแผนฟลมทั้งในและตางประเทศประกอบกับมีผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาระดอกเบ้ียจายที่เพิ่มขึ้นจึงทำใหผลประกอบการในป 
2556 ลดลงจากป 2555

 ขาพเจาและทีมงานบริหารจะบริหารงานอยางเต็มกำลังกายและใจ 
ตามความเชื่อมั่นที่มอบไว และจะทำใหบริษัทฯ เติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
และในโอกาสน้ีขอขอบพระคุณผูถือหุนทุกทาน สถาบันการเงิน ลูกคา คูคา 
เจาหนี้ตลอดจนถึงพนักงานบริษัทฯ ทุกทานที่ใหความสนับสนุนบริษัทฯ 
อยางดีตลอดมา

(นายณรงค  สุทธิสัมพัทน)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

าหกรรมอื่นๆ กวางขวางมากข้ึน และการกาวสู
ัทฯ ไดเพิ่มเครื่องจักรผลิตแผนฟลม BOPP

นตอปตามลำดับและในป 2557 บริษัทฯ 
ตันตอป อีกหนึ่งสายการผลิต 
,800 ตันตอป

ากฏวารายไดจากการขาย
2555 เปน 5,403.75 
ล่ียมีการปรับตัวลดลง
ทศประกอบกับมีผล
ประกอบการในป 

ใจ 
าพ 
คา 
ทฯ 
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Message from the President 

To Shareholders

 On behalf of the Board of Directors of A.J. Plast Public Company Limited, I wish to submit the 
financial report for the year 2013, which can be summarized as follow. In 2013, we suffered from the 
impact of exchange rate fluctuations and together with the slow down of world economy that 
resulted in a sharp drop in international trade and in turn caused a drop of product orders to our 
company. Furthermore, there was over supply of plastic films in the markets due to an increase of 
capacity in some countries that caused an intense competition for which competitors were forced 
to reduce price from 2012 base price.

 The company has installed new machineries of high technology in order to reduce production 
ost and lead to high quality products in order to response to future demand from customers and to 
accommodate the demand for BOPP, BOPET and BOPA films which the trend will continue to grow 
and to be used in packaging industry and other sectors, also to be well prepared for the coming of 
the Asean economic community 2015 (AEC). In 2013 we introduced new lines of BOPP and BOPET 
that will increase capacity by 38,000 tons per annum and 31,000 tons per annum respectively. 
In 2014, we will increase another line of BOPP film with a capacity of 38,000 tons per annum which 
will increase total capacity of plastic films from 125,800 tons per annum to 232,800 tons per annum.

 The operating results for 2013 as compared to 2012, indicated the sales revenue increased by 
254.96 million baht or 4.95% from 5,148.79 million baht in 2012 to 5,403.75 million baht in 2013, 
due to the increase in demand while the average selling price has decreased following the intense 
price competition coming from both the domestic and external producers. The company made a 
loss from foreign exchange rate together with the extra interest expense that caused a reduction of 
operating results from 2012.

 The management team and I will put forth our maximum effort into administrating the company 
and make it grows stably as we are entrusted. We would like to take this opportunity to express our 
appreciation and gratitude to our shareholders, financial institutions, customers, trade partners, 
creditors and all devoted employees for your generous support and a long and fruitful operation.

(Mr.Narong Suthisamphat)   
President 
A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
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Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

1 นายณรงค สุทธิสัมพัทน
ประธานกรรมการ
Mr.Narong Suthisamphat
President

5 นายสุรศักด์ิ โกสิยะจินดา
กรรมการ
Mr.Surasak Gosiyachinda
Director

2 นางนภาพร สุทธิพงษชัย
รองประธานกรรมการ
Mrs.Napaporn Suthipongchai
Vice President

6 นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ
กรรมการ
Mr.Ninnat Olanvoravuth
Director

3 นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน
รองประธานกรรมการ
Mr.Kittiphat Suthisamphat
Vice President

7 นางชวิดา ศรีแสงนาม
กรรมการ
Mrs.Chavida Srisangnam
Director

4 นายสุพจน โทนุรัตน
กรรมการ
Mr.Supote Tonurat
Director

8 นายเธียร รติธรรมกุล
กรรมการ
Mr.Thien Rattitamkul
Director

4 5 7 3 1 6 2 8
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รายงานประจำป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

1. ขอมูลทั่วไป

1.1 บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัท 0107537001285 (เดิมเลขท่ี บมจ.375) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับการผลิตและจำหนายแผนฟลมภายในประเทศและสงออกตางประเทศของ BOPP Film, BOPET Film, BOPA Film (Nylon) 
และ Metallized Film โดยในปจจุบันนี้บริษัทมีกำลังการผลิต BOPP Film 104,000 ตันตอป BOPET Film 62,000 ตันตอป 
BOPA Film 18,000 ตันตอป และ Metallized Film 10,800 ตันตอป ผลิตภัณฑของบริษัทเปนบรรจุภัณฑชนิดออนกึ่งสำเร็จรูป 
ซ่ึงลูกคาจะนำผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไปใชในการแปรรูปเปนบรรจุภัณฑ เพ่ือใชบรรจุสินคาอุปโภคและบริโภค เชน ซองบรรจุอาหาร
และขนมขบเค้ียว ซองบรรจุเส้ือผา ซองบรรจุดอกไม ใชทำเปนกระดาษหอของขวัญ นำไปเคลือบกระดาษ เคลือบผิวไม ฉนวนปองกัน
ความรอนภายในอาคาร ฉนวนไฟฟา อุตสาหกรรมชนิดน้ำ (Liquid) และอาหารแชแข็ง เปนตน  

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 3 ณ การนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี    

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 399,444,945 บาท เปนหุนสามัญ 399,444,945 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดยเรียกชำระแลว
จำนวน 399,439,227 หุน เปนเงิน 399,439,227 บาท  

สำนักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 95 ถนนทาขาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท 0-2415-0035 
โทรสาร 0-2415-3795 เว็บไซต http://www.ajplast.co.th

โรงงานตั้งอยู ที ่ การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 38/11 หมูที ่ 5 ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท 038-490-330-5 โทรสาร 038-490-337

1.2  นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป
  - ไมมี -

1.3  บุคคลอางอิงอื่นๆ
   นายทะเบียนหุน - บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
     ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขท่ี 62    
     ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
     โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1262-3 
   ผูสอบบัญชี            -   ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 
           บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด 
           เลขท่ี 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร นอธ ชั้น 7 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี
           เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร            
           โทรศัพท 0-2255-2518 โทรสาร 0-2253-8730 

6



ANNUAL REPORT 2013

2. ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

 2.1 ขอมูลจากงบการเงิน

สินทรัพยรวม 7,541,780,448  6,107,797,425  6,007,621,045 

หนี้สินรวม 4,141,425,434  2,549,549,626  2,599,443,374 

สวนของผูถือหุน 3,400,355,014  3,558,247,799  3,408,177,671 

รายไดจากการขาย 5,403,751,489  5,148,791,323  6,508,690,341 

รายไดรวม 5,452,359,486  5,286,593,211  6,573,706,836 

กำไรขั้นตน 306,146,896  415,289,380  1,183,451,144 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (97,977,051) 190,006,701  878,600,187 

ป 2556 ป 2555 ป 2554

(หนวย : บาท)

(รอยลาน)

2556

สินทรัพยรวม

2554 2556 2554 2556 2554 2556 2554 2556 2554 2556 2554 2556 2554

7

หน้ีสินรวม สวนของผูถือหุน รายไดจากการขาย รายไดรวม กำไรขั้นตน กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

75

80

-5
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 2.2 อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ

3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 3.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดำเนินงานของบริษัท
   บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศนไวชัดเจน ในการเปนบริษัทชั้นนำในการผลิตแผนฟลมพลาสติก และเปนที่ยอมรับวาเปน
บริษัทท่ีทำการพัฒนาในดานการผลิตแผนฟลมพลาสติกและลงทุนอยางตอเน่ือง เปนคูคาท่ียุติธรรม มีความเปนมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ
และการบริการที่ดี สงเสริม และพัฒนาสังคมดวยการเปนผูประกอบการที่ดี และเนนการทำงานอยางปลอดภัย พรอมกับรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริการลูกคาดวยผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ีเปนธรรม เปนไปในทิศทางท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

8

อัตรากำไรสุทธิตอรายไดรวม      (%) (1.80)                   3.59                   13.37

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน             (%) (2.82) 5.45 31.19

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม   (%) (1.44)                    3.14 15.25

กำไรสุทธิตอหุน                      (บาท) (0.25)                     0.48 2.25

เงินปนผลตอหุน                        (บาท) 0.00    0.15 0.70

มูลคาตามบัญชีตอหุน                 (บาท) 8.51  8.91 8.53

ป 2556 ป 2555 ป 2554

2556 2554 2556 2554 2556 2554
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2556 2554 2556 2554 2556 2554

(บาท)(%)

อัตรากำไรสุทธิ
ตอรายไดรวม

อัตราผลตอบแทน
ผูถือหุน

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพยรวม

กำไรสุทธิตอหุน เงินปนผลตอหุน มูลคาตามบัญชีตอหุน
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แกผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดทำวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธระยะยาว 
แผนงานและงบประมาณประจำปของบริษัทฯ โดยมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูนำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็น
รวมกับฝายบริหารเพ่ือใหเกิดความเห็นชอบรวมกันกอนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ และไดมีการกำหนด ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผูจัดการ โดยเฉพาะการกำหนดอำนาจหนาที่การดำเนินการทางการเงินก็ไดระบุไว
อยางชัดเจนแลว ดังรายละเอียดในหัวขอ โครงสรางการจัดการ

 3.2 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการประกอบธุรกิจ
   บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2530 ดวยทุนจดทะเบียนหนึ่งลานบาท  
โดยนายณรงค สุทธิสัมพัทน เปนผูกอต้ัง (แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัดเม่ือ 3 พฤษภาคม 2537) เพ่ือผลิตและจำหนายแผนฟลม 
BOPP โรงงานแหงแรกตั้งอยูเลขที่ 19/111 หมูที่ 7 ถนนทาขาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ (เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2553 เปลี่ยนที่อยูเปน 95 ถนนทาขาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร) ตอมาไดยายโรงงานไปตั้งอยูที่การนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องจากสถานที่เดิมมีความคับแคบไมสามารถขยายฐาน
การผลิตในอนาคต อีกท้ังโรงงานใหมต้ังอยูใกลกับทาเรือแหลมฉบัง และอยูใกลกับแหลงผลิตวัตถุดิบเม็ดพลาสติก Polypropylene 
ในจังหวัดระยอง ทำใหประหยัดคาใชจายในการขนสงไดมาก
   บริษัทฯ ไดขยายสายการผลิตแผนฟลม BOPP สายที่สอง และไดเพิ่มสายการผลิตแผนฟลม BOPET และขยาย
สายการผลิตแผนฟลม METALLIZED เมื่อกลางป 2544 และไดเพิ่มสายการผลิตแผนฟลม BOPP สายที่สาม และแผนฟลม 
METALLIZED สายที่สองเมื่อปลายไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามของป 2546 ตามลำดับและเพ่ิมสายการผลิตแผนฟลม BOPET 
สายที่สองในปลายป 2547 และไดเพิ่มสายการผลิตแผนฟลม BOPA (Nylon) เมื่อตนป 2549 ที่ผานมาและเมื่อไตรมาสที่สาม
ของป 2551 ไดเพิ่มสายการผลิต BOPP สายที่สี ่อีกหนึ่งสายการผลิตและในป 2552 ไดลงทุนเพิ่มในสายการผลิตแผนฟลม 
METALLIZED สายที่สาม และเพิ่มสายการผลิตแผนฟลม BOPA สายที่สองเมื่อไตรมาสแรกของป 2554 และเพิ่มสายการผลิต
แผนฟลม BOPET สายที่สามเมื่อไตรมาสที่สองของป 2555 ที่ผานมาและเพิ่มสายการผลิตแผนฟลม BOPP สายที่หาเมื่อไตรมาส
ที่สองในป 2556 และสายการผลิตแผนฟลม BOPET สายที่สี่เมื่อไตรมาสที่สี่ของป 2556 และกำลังติดตั้งสายการผลิตแผนฟลม 
BOPP สายที่หกซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและเริ่มมีรายไดประมาณปลายป 2557 ซึ่งในป 2553 ไดมีการขายเครื่องจักรสายการผลิต
แผนฟลม BOPP สายที่หนึ่ง และสายการผลิตแผนฟลม METALLIZED สายที่หนึ่ง และในป 2555 ไดมีการขายเครื่องจักร
สายการผลิตแผนฟลม BOPET สายที่หนึ่งและสายที่สอง
              ปจจุบันกลุมสุทธิสัมพัทน ยังคงเปนกลุมผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 
55.10 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด

4.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 4.1  การประกอบธุรกิจ
   บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจำหนายแผนฟลม ไดแก แผนฟลม BOPP แผนฟลม BOPET แผนฟลม 
BOPA (Nylon) และแผนฟลม METALLIZED ซึ่งนำไปใชในการแปรรูปเปนบรรจุภัณฑชนิดออน เชน ซองบรรจุอาหาร และ
ขนมขบเคี้ยว ซองบรรจุสิ่งของ เชน เสื้อผา แชมพู ดอกไม ฯลฯ กระดาษหอของขวัญ เคลือบกระดาษ เคลือบผิวไมเฟอรนิเจอร 
ฉนวนปองกันความรอนภายในอาคาร ฉนวนไฟฟา อุตสาหกรรมชนิดน้ำ (Liquid) และอาหารแชแข็ง เปนตน ผลิตภัณฑของบริษัทฯ 
จำหนายใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 38.35 และรอยละ 61.65 ตามลำดับ (คำนวณจากมูลคา
ขายสุทธิ ป 2556)
   บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวมแตอยางใด
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 4.2  โครงสรางรายได
   บริษัทฯ มีสายการผลิตผลิตภัณฑเดียว คือ บรรจุภัณฑชนิดออนประเภทแผนฟลม อยางไรก็ตามโครงสรางรายได
ของบริษัทฯ ตามประเภทวัตถุดิบหลักแบงไดดังนี้

 4.3  เปาหมายการดำเนินธุรกิจ (Goal)
   บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาสวนแบงตลาดภายในประเทศ และเพิ่มปริมาณการสงออก ซึ่งในป
ที่ผานมาบริษัทฯ มีกำลังการผลิตของแผนฟลม BOPP แผนฟลม BOPET แผนฟลม BOPA และแผนฟลม Metallized ตามความ
ตองการของตลาดและลูกคาไดเปนอยางดี จากการที่บริษัทไดเพิ่มและขยายกำลังการผลิตมาตลอด อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดมีการ
ขยายฐานของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต  

 4.4  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ    
        อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติกชนิดออน (Flexible Packaging)
         อุตสาหกรรมประเภทน้ีมีการขยายตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะอยางย่ิง ผลิตภัณฑท่ีมาจากกลุมแผนฟลม ซ่ึงถือวา
มีการเติบโตกวาบรรจุภัณฑประเภทอื่นๆ เปนการเติบโตทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาท
ตอการเติบโตของสินคาอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑยาและอาหาร การขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ีมาจาก     
  1. การขยายตัวของประชากร
  2. รายไดตอหัวของประชากรเพ่ิมขึ้น
  3. พฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค
  4. การขยายตัวของผูแปรรูปบรรจุภัณฑ

2556
พันบาท

ประเภทผลิตภัณฑ
% พันบาท % พันบาท %

2555 2554

ในประเทศ      
 - ฟลม BOPP 1,172,571 21.70 1,279,973 24.86 1,366,516 21.00
 - ฟลม BOPET 515,329 9.54 491,402 9.54 789,547 12.13
 - ฟลม Metallized 168,123 3.11 159,297 3.09 217,245 3.33
 - ฟลม BOPA (Nylon) 216,164 4.00 307,850 5.98 247,232 3.80
 รวม  2,072,187 38.35 2,238,522 43.47 2,620,540 40.26
ตางประเทศ      
 - ฟลม BOPP 1,948,980 36.07 1,698,225 32.98 1,836,043 28.21
 - ฟลม BOPET 629,897 11.66 469,357 9.12 1,232,950 18.94
 - ฟลม Metallized 183,856 3.40 165,711 3.22 260,437 4.01
 - ฟลม BOPA (Nylon) 568,832 10.52 576,976 11.21 558,720 8.58
 รวม  3,331,565 61.65 2,910,269 56.53 3,888,150 59.74
รวมรายไดจากการขาย 5,403,752 100.00 5,148,791 100.00 6,508,690 100.00
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  5. การขยายตัวของชองทางการจัดจำหนาย
  6. มีเอกลักษณโดดเดนในการสรางมูลคาแกตัวสินคา
  7. ตนทุนวัตถุดิบต่ำกวาบรรจุภัณฑชนิดอื่นๆ
   ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑชนิดออนทั้งสี่ประเภทที่บริษัทผลิตอยูคือแผนฟลม BOPP แผนฟลม BOPET แผนฟลม 
BOPA (Nylon) และแผนฟลม Metallized จะอิงอยูกับอุตสาหกรรมอาหารและขนมขบเคี้ยวประมาณรอยละ 70 สวนที่เหลือ
จะอยูในหมวดหมูของบรรจุภัณฑอื่นๆ ดังนั้นไมวาเศรษฐกิจของประเทศจะอยูในระดับไหนก็ตาม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑจะเจริญ
เติบโตอยางตอเน่ือง
   ฟลมทั้งสี่ประเภทจะมีการนำไปใชงานที่แตกตางกันไปตามคุณสมบัติของฟลม ดังนั้นผูใชตองเปรียบเทียบกับ
คุณสมบัติที่เหมาะกับผลิตภัณฑและราคาเปนปจจัยอีกอยางหนึ่งตอการตัดสินใจในการสั่งซื้อฟลมของลูกคา

 4.5 ลักษณะผลิตภัณฑ
   บริษัทฯ เปนผูผลิตและจำหนายแผนฟลม BOPP แผนฟลม BOPET แผนฟลม Metallized และแผนฟลม 
BOPA (Nylon) ซึ่งเปนแผนฟลมที่ใชกันแพรหลายใน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมผลิตเทปคาสเซท อุตสาหกรรมอาหาร
ชนิดน้ำและแชแข็ง ฯลฯ แผนฟลมทั้งสี่ประเภทนี้สามารถใชรวมกันหรือทดแทนกันได ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑและ
การเลือกใชของลูกคา
  คุณลักษณะของแผนฟลม BOPP
  แผนฟลม BOPP ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polypropylene มีคุณลักษณะท่ีสำคัญ คือ
  1) ใชในงานพิมพซอง เพื่อใชบรรจุสินคาอุปโภคและบริโภค ทำใหเกิดสีสันและทำใหสินคาที่บรรจุอยูภายในมีคุณคา
   มากขึ้น ชวยในการถนอมผลิตภัณฑที่บรรจุอยูใหมีอายุยาวขึ้น
  2) ใชผลิตเปนเทปกาว 
  3) ใชเคลือบกระดาษ หรือ ลายไม
  4) ทำเปนซองบรรจุของใช เชน เสื้อผา ถุงเทา ชอดอกไม ฯลฯ
  5) ทำเปนกระดาษหอของขวัญ
  คุณลักษณะของแผนฟลม BOPET
  แผนฟลม BOPET ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyester มีคุณลักษณะท่ีสำคัญ คือ
  1) นำไปใชพิมพซองบรรจุภัณฑ หรือ เคลือบกับแผนฟลม BOPP เพื่อชวยในการถนอมและรักษากลิ่นของอาหาร 
   และรักษาความกรอบของขนมขบเค้ียวไดดีกวาแผนฟลม BOPP
  2) เปนแผนฟลมที่ทนความรอนไดสูง  สามารถใชกับตูอบอาหารไมโครเวฟได
  3) ใชผลิตเปนเทปกาว  
  4) ใชเปนฉนวนปองกันความรอนในอุตสาหกรรมสายไฟฟาและหมอบรรจุไฟฟา (Battery) ตัวเก็บประจุ (Capacitor)
  คุณลักษณะของแผนฟลม Metallized
  แผนฟลม Metallized ผลิตจากแผนฟลม BOPP แผนฟลม BOPET หรือแผนฟลม BOPA โดยผานกรรมวิธีฉาบดวยโลหะ 
แผนฟลม Metallized นี้ถือเปน Specialty Film โดยมีราคาจำหนายสูงกวาแผนฟลมธรรมดา ซึ่งสามารถเพิ่มรายไดใหกับบริษัทฯ 
อีกทางหนึ่ง มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ
          1) ทำใหซองบรรจุภัณฑ มีสีสันที่แวววาว (Sparkling)
          2)   สามารถปองกันการไหลซึมของอากาศและปองกันความชื้นไดดีกวาแผนฟลม BOPP และแผนฟลม BOPET ทำให
   ยืดอายุของอาหารที่บรรจุไดนานมากข้ึน
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        คุณลักษณะของแผนฟลม BOPA (Nylon)
          แผนฟลม BOPA ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyamide จากคุณสมบัติที่โดดเดน โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติที่สามารถ
ตานทานแรงกระแทก รอยขีดขวน และรอยรั่ว จึงถูกนำไปใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑชนิดเหลว 
มีการนำไปใชงานอยางแพรหลายกับสินคาที่บรรจุอยูภายใน คือ
  1) ซองบรรจุอาหารสำเร็จรูป (Retort Food) อาหารเหลว และน้ำผลไม (Liquid Food)
  2) น้ำยาทำความสะอาด (Liquid Cleaner)
  3) ผลิตภัณฑซักผา (Liquid Detergent)
  4) อาหารแชแข็ง (Frozen Food)
  5) บรรจุขาวสาร
  6) บรรจุกาแฟ
  ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในเขต 3 ซ่ึงสามารถดูรายละเอียด
ไดจากขอ 20 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 4.6 การตลาดและภาวะการแขงขัน
  4.6.1 นโยบายและลักษณะการตลาด
   • กลยุทธการแขงขัน บริษัทฯ มีกลยุทธการแขงขันดังนี้
    - ผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ใหเปนที่พึงพอใจของลูกคา เพื่อไมใหสินคาของบริษัทฯ เปนอุปสรรค
     ในขั้นตอนการแปรรูปในอุตสาหกรรมตอเนื่อง
    - ราคาจำหนายยุติธรรม
    - จัดสงสินคาตรงเวลา
    - มีบริการหลังการขาย (After Sales Service) ท่ีดี เน่ืองจากเปนสินคาท่ีลูกคาตองนำไปแปรรูป การใหขอมูล
     และขอแนะนำท่ีดีจะเปนประโยชนแกลูกคาและสรางความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯ กับลูกคา
   • ลักษณะลูกคากลุมเปาหมาย ลูกคาของบริษัทฯ แบงเปนกลุมไดดังนี้
    - โรงพิมพ โรงงานผลิตถุง Side Seal และบรรจุภัณฑอื่นๆ : ใชเพื่อแปรรูปเปนซองบรรจุสิ่งของ อาหาร 
     ขนม ฯลฯ  
    - อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส
    บริษัทฯ ไมมีการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหน่ึงเกินรอยละ 30 ของรายไดรวม
   • การจำหนายและชองทางการจำหนาย สินคาของบริษัทฯ จำหนายใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ โดยมี
    ชองทางการจำหนายและสัดสวน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) ดังนี้
    - ตลาดในประเทศ : บริษัทฯ จัดจำหนายโดยตรงใหกับลูกคาทุกประเภท ยอดขายในประเทศคิดเปนสัดสวน
     รอยละ 38.35 ของยอดขายท้ังหมด
    - ตลาดตางประเทศ : บริษัทฯ สงสินคาไปจำหนายยังประเทศตางๆ ไดแก ไตหวัน ฮองกง เวียตนาม มาเลเซีย  
     อิตาลี ฟลิปปนส สิงคโปร อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลี และ ญี่ปุ น เปนตน โดยสวนใหญเปนการ
     จัดจำหนายผานตัวแทนซึ่งเปนเพียงผูประสานงานกับลูกคาในตางประเทศ โดยลูกคาจะเปนผูเปด L/C 
     ใหบริษัทฯ โดยตรง สำหรับตัวแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนคาคอมมิชชั่น ทั้งนี้สัดสวนการขายใหลูกคา
     ตางประเทศคิดเปนรอยละ 61.65 ของยอดขายท้ังหมด
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  4.6.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
   - อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
                         ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑพลาสติก ที่บริษัทผลิตและจัดจำหนายใหกับตลาดในประเทศและสงออกตลาด
   ตางประเทศ ประกอบดวย แผนฟลม BOPP, BOPET, BOPA และแผนฟลม METALLIZED ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใช
   อยางครบวงจร ซึ่งบริษัทฯ จะจำหนายใหโรงพิมพเพื่อแปรรูปเปนบรรจุภัณฑสำหรับสินคาอุปโภคบริโภค และ
   อุตสาหกรรมแขนงอื่นๆ อยางหลากหลาย
     ความตองการของตลาดบรรจุภัณฑไดขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
   ซึ่งอิงอยูกับบรรจุภัณฑพลาสติก เพราะวาบรรจุภัณฑพลาสติกสะดวกตอการขนสงและตนทุนต่ำกวาวัตถุดิบอื่น 
   และรูปแบบของซองสามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภค รวมทั้งการขยายตัวของประชากรและการเจริญเติบโต
   ของเศรษฐกิจโดยรวมมีสวนใหเกิดกำลังซื้อในดานสินคาอุปโภคและบริโภค
   - การแขงขัน
          เนื่องจากสินคาประเภทบรรจุภัณฑไดรับความนิยมอยางแพรหลายจึงทำใหเกิดการขยายกำลังการผลิต 
   เพื่อที่จะรองรับกับความตองการของตลาด สำหรับการแขงขันนั้นสามารถเกิดขึ้นไดทุกโอกาสไมวาความตองการ
   ของตลาดจะสูงหรือต่ำเพียงใด ดังน้ันบริษัทจึงไดพัฒนาศักยภาพในดานการตลาด และการผลิต บริษัทฯ มีนโยบาย
   ที่จะผลิตสินคาใหไดคุณภาพ-ราคายุติธรรม และการสงมอบสินคาในเวลาที่เหมาะสม
               ทั้งนี้วัตถุดิบพลาสติกที่นำเขาจากกลุมประเทศภาคีเขตการคาเสรี ASEAN-CHINA และ ASEAN-KOREA 
   จะไดรับอานิสงฆจากการลดภาษีนำเขาเปน 0% ซ่ึงจะทำใหเกิดการไดเปรียบของตนทุนสินคาท่ีต่ำลง ทำใหสามารถ
   แขงขันกับคูตอสูท่ีอยูนอกเขตการคาเสรีได และเปนการเพ่ิมโอกาสในการทำตลาดสงออกซ่ึงจะตรงกับวัตถุประสงค
   ในการเปดเขตการคาเสรี (FTA) ที่จะใหมีความมั่นคงและการเจริญเติบโตในหมูสมาชิกภาคี และเพิ่มศักยภาพ
   ทางดานการแขงขันกับตลาดการคาโลกไดมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยไดพยายามเสาะหาคูคาในดานเศรษฐกิจ
   และเขตการคาเสรีเพ่ือท่ีจะขยายการคาตางประเทศ ซ่ึงเปนการสงเสริมธุรกิจในประเทศ และความม่ังค่ังสูประชากร
   โดยรวม และประเทศ PERU เปนคูคาลาสุดที่เขามาอยูในเขตการคาเสรีตั้งแตป 2555 จากการเปลี่ยนสถานภาพ
   ของเขตการคาเสรี AFTA เปน AEC (ประชาคมอาเซียนในป 2558) ซ่ึงหมายความวาจะมีการขยายตัวของกิจกรรม
   ตางๆ ไมวาจะเปนทางดานการคา, การไหลเขาของเงินลงทุน, ภาคบริการและตลาดแรงงานทั่วทั้งภูมิภาค ปจจุบัน
   ไดมีการเจรจากรอบการคาเสรีกับกลุมประชาคมยุโรป (EU) ซึ่งจะมาแทนที่ GSP (การใหสิทธิพิเศษดานภาษีจาก
   ผูใหฝายเดียว) ซึ่งในประเทศไทยจะถูกตัดสิทธิ์ภายในป 2557 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของรายไดของประชากร

   • แผนฟลม BOPP 
     แผนฟลม BOPP เปนแผนฟลมที่ใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑชนิดออน เนื่องจากตนทุนในการ
    จัดหาต่ำ และสามารถหอหุมและถนอมอายุของสินคา เชน อาหาร ขนม อยางมีประสิทธิภาพ แผนฟลม BOPP 
    มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจไมวาจะอยูในระดับไหน
    ก็ตาม ซ่ึงทำใหสินคาอุปโภคบริโภคขยายตัวตามไปดวย อุปสงคและอุปทานจะเปนตัวกำหนดราคาของแผนฟลม
    ในตลาดคูแขงขันสำหรับตลาดในประเทศมีอยูเพียงรายเดียว ไดแก บริษัท ไทยฟลมอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 
    แตดวยบริษัทฯ นำกลยุทธทางการตลาดมาใชในดานคุณภาพของสินคาการบริการท่ีดีและการสัมพันธและใกลชิด
    กับลูกคา ซึ่งสงผลใหบริษัทรักษาสวนแบงของตลาดไดตลอดมา สวนการแขงขันกับผูนำเขาจากตางประเทศ 
    บริษัทฯ มีความไดเปรียบในการแขงขันเน่ืองจากลูกคาในประเทศจะพิจารณาเปรียบเทียบผูผลิตในดานคุณภาพ
    และมาตรฐาน 
    13



A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

    ตลอดจนระยะเวลาสงมอบและภาระภาษีนำเขา สำหรับอัตราภาษีนำเขาที่สูงในอดีตกำลังถูกทยอยลดลงมา
    เพื่อใหสอดคลองกับขอผูกพันกับองคการคาโลก (WTO) และเขตการคาเสรี (FTA) ซึ่งประเทศไทยไดมี
    ภาระผูกพันกับประเทศคูคาหลายประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ไดตระหนักในเรื่องนี้ดี และไดมีการวางมาตรการไวแลว  

   •  แผนฟลม BOPET 
    แผนฟลม BOPET เปนแผนฟลมอีกประเภทหนึ่งของบรรจุภัณฑ มีการนำแผนฟลมมาใชเพื่อจุดประสงคในการ
    หอหุมสินคาภายในใหมีความกรอบ และรักษากล่ิน รสชาติของสินคาใหยาวนาน ฉะน้ันการพิจารณาใชแผนฟลม 
    BOPP หรือแผนฟลม BOPET จะตองขึ้นอยูกับความสำคัญของตัวสินคาท่ีจะมีการหอหุม นอกเหนือจากการใช
    แผนฟลมน้ีกับอุตสาหกรรมอาหาร สามารถนำไปใชกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได เพราะเปนแผนฟลมท่ีมีความคงทน
    ตอความรอนไดดี เชน อุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟานำไปใชในการพันสายไฟ เนื่องจากเปนฉนวนปองกัน
    ไฟฟาร่ัวได หรือใชกับอาคารเพ่ือสะทอนความรอนใหออกไป อุตสาหกรรมการบันทึกเทปคอมพิวเตอร (AUDIO 
    VISION) อุตสาหกรรมการผลิตทอของ เครื่องปรับอากาศ (AIR DUCT) และอุตสาหกรรมประดับเครื่องนุงหม
    คูแขงสำหรับตลาดในประเทศมีอยู 2 ราย ไดแก บริษัท ไทยฟลมอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และผูผลิตอีกรายคือ 
    บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยเปนผูผลิต แผนฟลม BOPET เทาน้ัน ซ่ึงไมสงผลกระทบ
    ตอสถานะภาพของบริษัท เนื่องจากยังมีความตองการสูงในตลาด และอีกประการหนึ่งลูกคาบรรจุภัณฑตองใช
    สินคาทั้งแผนฟลม BOPP แผนฟลม  BOPET และแผนฟลม BOPA (Nylon) รวมกัน ดังนั้นจึงมีการสั่งสินคา
    ท้ัง 3 ประเภท จากผูผลิตรายเดียวแทนท่ีจะแยกส่ังเพ่ือความสะดวก ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีศักยภาพในการตอบสนอง
    ความตองการของลูกคาไดอยางเต็มที่ สำหรับการแขงขันกับสินคาที่นำเขาจากตางประเทศ บริษัทฯ มีความได
    เปรียบในดานการแขงขัน เน่ืองจากลูกคาในประเทศจะพิจารณาเปรียบเทียบผูผลิตในดานคุณภาพและมาตรฐาน
    ของสินคา ตลอดจนระยะเวลาสงมอบภาระภาษีนำเขาและระยะเวลาการชำระเงิน 

   • แผนฟลม METALLIZED 
    เปนแผนฟลมท่ีผานกระบวนการฉาบดวยโลหะอลูมิเนียม (ALUMINIUM) ทำใหสามารถปองกันการไหลผานของ
    อากาศและความช้ืนไดดีจึงยืดอายุของสินคาภายในไดดีกวาแผนฟลมชนิดธรรมดา ดังน้ันแผนฟลม METALLIZED 
    จึงเหมาะกับการนำไปใชในดานบรรจุภัณฑ นอกเหนือจากน้ีสินคาชนิดน้ีสามารถนำไปใชในดานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
    เชนนำไปพันทออากาศ (AIR DUCT) ปองกันการไหลผานของความรอนในอุตสาหกรรมกอสราง และกระดาษ
    หอดอกไม
    ปจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องผลิตอยู 2 เครื่อง ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่สามารถทำรายไดใหกับบริษัทฯ อยางตอเนื่อง 
    สำหรับคูแขงมีมากกวา 1 ราย อยางไรก็ตามบริษัทฯ คาดวาแผนฟลมประเภทนี้จะทำรายไดจากการขายของ
    บริษัทฯ เพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดในและตางประเทศมีความตองการและมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งทำใหมี
    การแขงขันไมรุนแรงนักในตลาดแผนฟลม Metallized

   • แผนฟลม BOPA (Nylon) 
    แผนฟลม BOPA เปนแผนฟลมท่ีนิยมใชกันแพรหลายในอุตสาหกรรมอาหารชนิดน้ำ (Liquid) และอาหารแชแข็ง 
    เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีในการตานทานการร่ัวซึม (Puncture Resistance) ทนตออุณหภูมิรอน-เย็น ตานทาน
    น้ำมัน (Oil Resistance) ทนตอการขูดขีด (Abrasion) ดังนั้นแผนฟลม BOPA (Nylon) แผนฟลม BOPP 
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    และแผนฟลม BOPET ทั้งหมดนี้ที่เปนผลิตภัณฑของบริษัทสามารถใชอยางครบวงจรในบรรจุภัณฑของอาหาร 
    และสินคาอุปโภคบริโภคอยางสมบูรณแบบ
    คูแขงของบริษัทในประเทศมีอยูเพียงรายเดียว คือ บริษัท ไทยโพลีอไมด จำกัด ซึ่งเริ่มตนผลิตแผนฟลม BOPA 
    ในชวงระยะเวลาใกลเคียงกับบริษัท แตบริษัทฯ ไดอาศัยประสบการณจากการผลิตและจำหนายแผนฟลมชนิด
    ตางๆ จึงสามารถทำการตลาดไดอยางรวดเร็วและประสบความสำเร็จรวมถึงคุณภาพของสินคา และการให
    บริการหลังการขายกับลูกคาที่ดี และลักษณะธุรกิจของบริษัทที่ไมขัดแยงกับลูกคาในดานผลประโยชน สำหรับ
    การแขงขันกับสินคาที่นำเขาจากตางประเทศนั้น เนื่องจากในอดีตไมมีการผลิตสินคาประเภทนี้ในประเทศมากอน 
    ฉะนั้นสินคาจากตางประเทศก็ยังมีการถูกนำเขามาแตในอัตราสวนที่นอยกวาเดิม ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นวา
    ในอนาคตอันใกลนี้ บริษัทสามารถแขงขันไดในดานคุณภาพและบริการ ซึ่งจะทำใหบริษัทยึดครองสวนแบงของ
    ตลาดไดมากขึ้น

 4.7 การจัดหาผลิตภัณฑ
  (ก)  ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
  การผลิต
  บริษัทฯ ผลิตแผนฟลมโดยการนำเม็ดพลาสติกมาหลอมละลายแลวผานกรรมวิธีจนกลายเปนแผนฟลม จากนั้นนำไปตัด
ใหไดขนาดตามที่ลูกคาตองการ บริษัทฯ มีโรงงานแหงเดียวตั้งอยูที่การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งในป 2556 
บริษัทมีกำลังการผลิตรวม 194,800 ตันตอป ซึ่งมีสายการผลิต ประกอบดวย
  สายการผลิต -  แผนฟลม BOPP    4 สาย (104,000 ตันตอป)
       -  แผนฟลม BOPET      2 สาย (62,000 ตันตอป)
       -  แผนฟลม METALLIZED 2 สาย (10,800 ตันตอป)
                                -  แผนฟลม BOPA             2 สาย (18,000 ตันตอป)
          และสายการผลิตแผนฟลม BOPP สายที่หกกำลังการผลิตประมาณ 38,000 ตันตอป ซึ่งอยูระหวางการติดตั้งเครื่องจักร

คาดวาจะเริ่มการผลิตไดประมาณปลายป 2557 นี้ และบริษัทไดลงทุนเพิ่มสายการผลิตแผนฟลม CPP กำลังการผลิตประมาณ 
16,000 ตันตอป คาดวาจะติดตั้งแลวเสร็จประมาณตนป 2558 ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ มีผลิตภัณฑหลากหลายมากขึ้นสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีมากขึ้น
  นโยบายการผลิต
  บริษัทฯ มีนโยบายผลิตแผนฟลมที ่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ISO 9001:2008 จึงทำใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ 
เปนที่ยอมรับทั้งตลาดใน และตางประเทศ ลูกคาสามารถนำผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง ปจจัยที่สนับสนุนการผลิตใหไดคุณภาพและมาตรฐานคือ
  - พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและฝกฝนใหเกิดความชำนาญสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการขยายตัว
   ของอุตสาหกรรม
  - พัฒนาเครื่องจักรใหทันสมัยเพื่อใชผลิตสินคาใหทันกับความตองการของลูกคาที่มีเพิ่มขึ้น พรอมทั้งควบคุมคุณภาพ
   การผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  - จัดหาวัตถุดิบจากแหลงผลิตที่มีคุณภาพ และมีราคายุติธรรม 
  การจัดหาวัตถุดิบ
  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตแผนฟลม คือ เม็ดพลาสติก Polypropylene ใชผลิตแผนฟลม BOPP เม็ดพลาสติก Polyester 
สำหรับผลิตแผนฟลม BOPET และเม็ดพลาสติก Polyamide ใชผลิตแผนฟลม BOPA ในป 2556 บริษัทฯ จัดซื้อเม็ดพลาสติก 
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จากแหลงภายในประเทศประมาณรอยละ 89.18 ของยอดซ้ือเม็ดพลาสติกท้ังหมดและประมาณรอยละ 10.82 ส่ังซ้ือจากตางประเทศ 
โดยบริษัทฯ มียอดส่ังซ้ือเม็ดพลาสติกจากผูผลิตท่ีมีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของยอดซ้ือเม็ดพลาสติกรวม จำนวน 1 ราย ซ่ึงผูผลิต
และจำหนายรายนี้เปนผูผลิตรายใหญของประเทศและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ สวนการนำเขาเม็ดพลาสติกจากตางประเทศ 
บริษัทฯ สั่งซ้ือจากประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลี  ญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร และ จีน เปนตน 
  เนื่องจากเม็ดพลาสติกเปนสินคาที่มีลักษณะเปนสินคา Commodity ทำใหบริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมกันไดจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและตางประเทศ โดยปจจุบันบริษัทฯ มีการส่ังซ้ือวัตถุดิบในประเทศเปนสวนใหญเน่ืองจาก
มีราคาใกลเคียงกันและทำใหบริษัทฯ สามารถบริหารสินคาคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพเน่ืองจากไมตองสต็อกวัตถุดิบเปนจำนวนมาก 
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดนำเขาเม็ดพลาสติกบางสวนเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการส่ังวัตถุดิบจากผูผลิตและจำหนาย
ในประเทศนอยราย
  (ข) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
  การดำเนินการเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
  กระบวนการผลิตแผนฟลมพลาสติกเปนการละลายและรีดพลาสติกใหเปนแผนซ่ึงไมกอใหเกิดมลพิษไมทำลายส่ิงแวดลอม 
ไมวาจะเปน กลิ่น เสียง ควัน และน้ำเสีย นอกจากนี้บริษัทฯ ไดวาจางบริษัทผูเชี่ยวชาญมาตรวจสอบและรายงานตอการนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งคาที่วัดไดไมเกินมาตรฐานอยูในเกณฑของกระทรวงอุตสาหกรรม ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
  คาใชจายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดลอมในชวง 3 ปที่ผานมา
  - ไมมี -
  ผลกระทบจริงเมื่อเทียบกับขอกำหนดตามกฎหมาย
  - ไมมี -
  ขอพิพาทหรือการถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
  - ไมมี -

 4.8 งานที่ยังไมไดสงมอบ

  - ไมมี -

5.  ปจจัยความเสี่ยง

  ปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท สามารถจำแนก
ไดดังนี้

 5.1  ความเสี่ยงเก่ียวกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบและการขาดแคลนวัตถุดิบ
   วัตถุดิบสำคัญท่ีใชในการผลิตแผนฟลม ไดแก เม็ดพลาสติก Polypropylene ใชผลิตแผนฟลม BOPP เม็ดพลาสติก 
Polyester ใชผลิตแผนฟลม BOPET และเม็ดพลาสติก Polyamide (Nylon) ใชผลิตแผนฟลม BOPA ซึ่งวัตถุดิบทั้งสามชนิดนี้
สามารถสั่งซื้อไดจากผูผลิตทั้งในและตางประเทศเนื่องจากมีคุณภาพทัดเทียมกัน ในป 2556 นี้ราคาเม็ดพลาสติกมีความผันแปร
ตามราคาซ้ือขายของตลาดโลกและการเพ่ิมข้ึนของราคาน้ำมันดิบ ดังน้ันการปรับราคาข้ึนหรือลดลงของเม็ดพลาสติกจะมีผลกระทบ
โดยตรงตอตนทุนการผลิตของบริษัทฯ เนื่องจากตนทุนการผลิตสวนใหญมาจากตนทุนเม็ดพลาสติก อยางไรก็ตามโดยสวนใหญ
บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายสินคาใหสอดคลองกับตนทุนเม็ดพลาสติกและลูกคาใหการยอมรับ 
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 5.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับการพ่ึงพาผูจัดจำหนายวัตถุดิบรายใหญ
   บริษัทฯ มีการส่ังซ้ือเม็ดพลาสติกจากผูผลิตและจำหนายรายใหญของประเทศ ไดแก บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จำกัด 
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตร้ีส จำกัด (มหาชน) และบริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมียอดส่ังซ้ือจากผูจัดจำหนาย
ทั้งสามรายในป 2556 ที่ผานมาประมาณรอยละ 51.48 และรอยละ 25.21 และรอยละ 10.51 ของยอดซื้อรวมตามลำดับ อยางไร
ก็ตามบริษัทฯ สามารถสั่งซื้อเม็ดพลาสติกไดจากผูผลิตรายอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบมีลักษณะเปนสินคา 
Commodity แตอาจจะมีเงื่อนไขการคาที่แตกตางไปจากเดิม นอกจากนี้การสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากตางประเทศทำใหบริษัทฯ
ตองเผื่อระยะเวลาการขนสง เก็บสต็อกวัตถุดิบนานข้ึน และมีความเส่ียงเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

 5.3  ความเส่ียงในดานการคาระหวางประเทศจากมาตรการตอบโตการทุมตลาด
          สืบเนื่องจากการคาเสรีที่เปดโอกาสใหทุกประเทศมีโอกาสในการซื้อขายสินคาระหวางกันมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
แตละประเทศก็จะมีมาตรการที่จะสงเสริมใหผูบริโภคพยายามใชสินคาที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้น และลดการนำเขาสินคา
จากตางประเทศโดยการออกมาตรการตางๆ ทั้งมาตรการที่ไมใชภาษี (NON TARIFF BARRIER) และมาตรการทางภาษี (TARIFF 
BARRIER) ดังเชนการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด (ANTI DUMPING : AD) ซ่ึงเร่ิมมีการออกมาตรการดังกลาวจากหลายประเทศ
ทีเ่ปนฐานลูกคาของบริษัท และมีผูผลิตฟลมพลาสติกในประเทศน้ัน อันเปนผลใหผูนำเขาฟลมพลาสติกในประเทศท่ีดำเนินการไตสวน
ฟองรองอาจตองเสียภาษีเพ่ิมเติม หากบริษัทไมสามารถโตแยงและพิสูจนไดวาไมไดทำการคาโดยการทุมตลาด แตท้ังน้ีก็จะเปนโอกาส
อันดีในการทำการคาในระยะยาวกับประเทศที่ดำเนินการไตสวนการทุมตลาดหากบริษัทสามารถโตแยงและผานการตัดสินวา
ไมไดทำการคาโดยการทุมตลาด

 5.4  ความเส่ียงดานการปองกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน  
   ในป 2556 บริษัทฯ ไดมีการทำสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือปองกันความเส่ียงของการเปล่ียนแปลง
ในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบตอจำนวนเงินบาท ที่บริษัทจะไดรับชำระจากลูกหนี้การคาตางประเทศและหนี้สินสำหรับ
การเปดเลตเตอรออฟเครดิต ที่ผานมาบริษัทไดลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำสัญญาซื้อเงินตรา

ตางประเทศลวงหนาไวบางสวนแลว (รายละเอียดตามขอ 19 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ และหมายเหตุขอ 28 เหตุการณ
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
   เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายไดบางสวนจากการสงออกท่ีเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือวาเปนการชดเชยความเส่ียง
อีกทางหนึ่งและคาดวารายไดจากการสงออกดังกลาวเพียงพอที่จะชำระหนี้ที่เปนเงินเหรียญสหรัฐที่ครบกำหนดชำระในแตละป
ในสวนที่ยังไมไดทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศได เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศ
และตางประเทศ อยางไรก็ดีบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนหากรายไดจากการสงออกลดลงและอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ผันผวนของคาเงินบาทอยางรุนแรง

 5.5 ความเส่ียงดานการบริหารและการจัดการ
   ณ วันปดสมุดทะเบียนคร้ังหลังสุดเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 กลุมสุทธิสัมพัทนถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 55.10 
ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท จึงทำใหกลุมสุทธิสัมพัทนสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด 
ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนแตเรื่องที่กฎหมาย
หรือขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของมติท่ีประชุมผูถือหุน ดังน้ันผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไมสามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
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 5.6 ความเสี่ยงดานการเงิน กรณีการมีเงินกูยืมจำนวนมาก
   ณ ส้ินป 2556 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 2,074.64 ลานบาท จากสถาบันการเงินเพ่ือลงทุนในสายการผลิต
แผนฟลม BOPP และ BOPET โดยจะตองชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตั้งแตป 2557 ถึงป 2564 โดยบริษัทมีขอตกลงกับสถาบัน
การเงินเจาหนี้วาจะตองดำรง D/E ไวไมใหเกิน 3 เทา ตลอดอายุสัญญากูเงิน โดยปจจุบันบริษัทมี D/E เทากับ 1.22 เทา บริษัท
จึงอาจมีความเสี่ยงหากบริษัทไมสามารถดำรงคา D/E ไวไดก็จะทำใหผิดสัญญากูยืมเงินซึ่งหากเจาหนี้หยุดการใหกูยืม หรือมีการ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเงินใหกูยืม ก็อาจมีผลกระทบตอสภาพคลองและฐานะการดำเนินงานของบริษัทได

6. ผูถือหุน

  รายช่ือกลุมผูถือหุนท่ีถือหุนสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจำนวนหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของกันตามมาตรา 258 แหงพระราช-
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 มีดังนี้

ชื่อ จำนวนหุน
สัดสวน
(รอยละ)

 1. กลุมสุทธิสัมพัทน1 220,071,807 55.10
 2. นายชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ 6,100,000 1.53
 3. นายไพวรรณ ชาติพิทักษ 5,940,000 1.49
 4. นางปริญญา ขันเจริญสุข 4,804,144 1.20
 5. นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย    3,170,000 0.79
 6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 3,040,912 0.76
   7. นางดารณี ฉัตรพิริยะพันธ    3,000,000 0.75
 8. นายทิตนนท นาคะศิริ 2,830,600 0.71
   9. นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช 2,700,000 0.68
 10. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS 2,076,900 0.51
                                         รวม 253,734,363 63.52

1ประกอบดวยหุนท่ีถือโดยนายณรงค สุทธิสัมพัทน จำนวน 131,780,977 หุน (รวมสวนของคูสมรส และบริษัทจำกัดท่ีถือหุนเกินกวารอยละ 30) 

นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน จำนวน 61,360,064 หุน (รวมสวนของคู สมรสและบุตรที ่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) น.ส.อจลา สุทธิสัมพัทน 

จำนวน 26,106,900 หุน และบมจ. ยูไนเต็ดฟูดส จำนวน 823,866 หุน (นายณรงค สุทธิสัมพัทน และนายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน ถือหุน

ในบมจ. ยูไนเต็ดฟูดส แตละรายเกินกวารอยละ 30)

7. นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ท้ังน้ีข้ึนกับความตองการ
ใชเงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน โดยจะจายเงินปนผลระหวางกาลหรือไมแลวแตมติที่ประชุม
คณะกรรมการและการจายเงินปนผลอาจจะจายเปนหุนปนผลก็ได 

18



ANNUAL REPORT 2013

8. โครงสรางการจัดการ

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 ทานดังนี้  
   1. นายณรงค สุทธิสัมพัทน ประธานกรรมการ
   2. นางนภาพร สุทธิพงษชัย รองประธานกรรมการ
   3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
   4. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
   5. นายเธียร รติธรรมกุล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
   6. นางชวิดา ศรีแสงนาม  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
   7. นายสุพจน โทนุรัตน  กรรมการ
   8. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการ
  กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
   1. นายณรงค สุทธิสัมพัทน ประธานกรรมการหรือ
   2. นางนภาพร สุทธิพงษชัย รองประธานกรรมการหรือ
   3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
           ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญ
   ของบริษัท
       
  ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
      คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 
และขอบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของ
บริษัทเวนแตในเรื่องที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดำเนินการ เชนเรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติที่ประชุม
ผูถือหุนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพยที่สำคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เปนตน โดยปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ สรุปไดดังนี้
  1. ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให
   เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยความระมัด
   ระวังเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และรับผิดชอบตอผูถือหุน
  2. ทบทวนและพิจารณาเก่ียวกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึง
   การดำเนินการใดๆ ที่เกินกวาขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
  3. กำกับดูแลใหคณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหคณะกรรมการ
   บริหารนำเสนอเร่ืองท่ีมีสาระสำคัญตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ท้ังน้ีการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย
   ของบริษัทจดทะเบียนหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
   หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับของตลาดหลักทรัพย และอนุมัติโดยกรรมการผูไมมีสวนไดเสียในรายการน้ัน
  4. ทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เก่ียวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบริหาร และพนักงาน 
   เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร
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  5. เลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเปนกรรมการบริหาร พรอมทั้งมอบอำนาจและกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติ
   และสั่งการใหแกคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการเพื่อใหการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปตาม
   นโยบายและวัตถุประสงคของบริษัทฯ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกลาวตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจที่ทำให
   คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย
   หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดในการทำรายการกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
  6. กำหนดและแกไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได

  โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทานสรุปไดดังนี้

  ทั้งน้ี ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร อยางเพียงพอ และครบถวน และจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการและลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 ทานดังนี้
   1. นายณรงค สุทธิสัมพัทน ประธานกรรมการ
   2. นางนภาพร สุทธิพงษชัย รองประธานกรรมการ
   3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
          ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
         คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามปกติ โดยปจจุบันคณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. พิจารณาอนุมัตินโยบายสำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดวัตถุประสงค ภารกิจ แนวทางตลอดจนการกำกับดูแล
   การดำเนินงานของบริษัทฯ ในเร่ืองเกี่ยวกับการผลิต การจำหนาย
  2. พิจารณาอนุมัติการซ้ือสินทรัพยถาวรในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท ท้ังน้ีตองเปนไปตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยในเร่ือง
   เกี่ยวกับการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือกฎระเบียบของ
   หนวยงานที่เกี่ยวของ
  3. พิจารณาอนุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหมหรือการขยายธุรกิจเพ่ือนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
  4. ดำเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯ ในสวนท่ีเกินขอบเขตอำนาจอนุมัติของกรรมการผูจัดการ 

รายชื่อ การเขารวมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)ตำแหนง

1. นายณรงค สุทธิสัมพัทน ประธานกรรมการ   13/13
2. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 13/13
3. นางนภาพร สุทธิพงษชัย รองประธานกรรมการ  12/13
4. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 12/13
5. นายเธียร รติธรรมกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 13/13
6. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 13/13
7. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการ    13/13
8. นายสุพจน โทนุรัตน กรรมการ   13/13
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  คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 ทานดังนี้
   1. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบ
   2. นายเธียร รติธรรมกุล  กรรมการตรวจสอบ
   3. นางชวิดา ศรีแสงนาม  กรรมการตรวจสอบ
  โดยนายเธียร รติธรรมกุล กรรมการตรวจสอบลำดับท่ี 2 มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการ
  สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
       ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหถูกตองตอความเปนจริงครบถวนเพียงพอและเชื่อถือได
  2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณา
   ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง
   หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกำหนดของตลาด หลักทรัพยฯ
   และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
  4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคา
   ตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 
   1 ครั้ง
  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอนใหเปนไป
   ตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ีเพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
   สูงสุดตอบริษัทฯ
  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนาม
   โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
     (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
     (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
     (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด
       หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบรษิัทฯ
     (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
     (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
     (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน
     (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
     (ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
       มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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          คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 3 ทาน ดังน้ี
    1.  นายเธียร รติธรรมกุล   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
   2.  นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
   3.  นางชวิดา ศรีแสงนาม  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
       ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   
           1. พิจารณาโครงสราง องคประกอบ และ คุณสมบัติของกรรมการ และ กรรมการผูจัดการ
           2.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท เพื่อเสนอชื่อเปนกรรมการ 
   หรือ กรรมการผูจัดการที่มีตำแหนงวางลงเพื่อเสนอตอคณะกรรมการของบริษัท หรือตอที่ประชุมถือหุนเพื่อ
   พิจารณาแตงต้ังตอไปแลวแตกรณี
  3. พิจารณาเสนอโครงสรางคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ หรือ กรรมการผู จัดการ ไดแก คาตอบแทนตางๆ
   ของกรรมการ เชน คาตอบแทนรายเดือน รายป เบ้ียประชุม บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชนท่ีเปนตัวเงิน
   และไมใชตัวเงิน
  4. พิจารณาแผนการสรรหาบุคคลที่จะทดแทนบุคลากรในปจจุบัน สำหรับตำแหนง กรรมการผูจัดการ และประธาน
   กรรมการ
  5. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายท่ีเก่ียวกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในป 2556 มีจำนวน 1 คร้ัง โดยการเขารวมประชุมแตละทาน
สรุปไดดังน้ี

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2556 มีจำนวนท้ังหมด 5 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมแตละทานสรุปไดดังนี้

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
   1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
   2. นางนภาพร สุทธิพงษชัย กรรมการบริหารความเส่ียง
   3. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการบริหารความเส่ียง

รายชื่อ การเขารวมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)ตำแหนง

1. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  5/5
2. นายเธียร รติธรรมกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  5/5
3. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  5/5

รายชื่อ การเขารวมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)ตำแหนง

1. นายเธียร รติธรรมกุล ประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน  1/1
2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการสรรหาและคาตอบแทน  1/1
3. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการสรรหาและคาตอบแทน  1/1
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  ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
    1.  พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2.  พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
  3.  กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทมีระบบ
   บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
  4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีสำคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทาน
   เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหาร
   ความเส่ียงมาปรับใชใหเหมาะสมกับองคกร
  5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง

  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในป 2556 มีจำนวน 2 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมแตละทานสรุปไดดังนี้

 8.2 ผูบริหารของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทั้งหมด 13 ทานดังนี้ 
   1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน  กรรมการผูจัดการ
       และรักษาการผูจัดการทั่วไปสายผลิตภัณฑ BOPA
   2. นายทศพล  จินันทเดช  รองกรรมการผูจัดการ
   3. ดร.วรวิศว วีรคเชนทร  ผูชวยกรรมการผูจัดการ
   4. Mr.Peter Barnes   ผูจัดการทั่วไปสายผลิตภัณฑ METALLIZED 
   5. Mr.Alano Lopez Matias  ผูจัดการทั่วไปสายผลิตภัณฑ BOPP 
   6. Mr.Fritz Friedrich Schanzer  ที่ปรึกษาผูจัดการทั่วไป
   7. Mr.Rajeev Parashar  ผูจัดการทั่วไปสายผลิตภัณฑ BOPET
   8. น.ส.พัชราภรณ สืบสันติวงศ  ผูจัดการฝายวางแผน
   9. นายพงศเนตร มัณฑุกานนท  ผูจัดการฝายการตลาด
   10. นายบุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒนะ  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
   11. น.ส.วราภรณ โปษกะบุตร  ผูจัดการฝายจัดซื้อ
   12. นายประดิษฐ บุญกันภัย  ผูจัดการฝายคอมพิวเตอร
   13. นายโสภณ มณีรัตน   ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ

รายชื่อ การเขารวมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)ตำแหนง

1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  2/2
2. นางนภาพร สุทธิพงษชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง  2/2
3. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการบริหารความเสี่ยง  2/2
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      ขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
  1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ภายใตขอบเขตแหงอำนาจ
   หนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 
  2. พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงื่อนไขทางการคา เชน กำหนดวงเงินเครดิตใหลูกคา ระยะเวลาในการชำระเงิน การทำ
   สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ/วัตถุดิบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขทางการคา
  3. พิจารณาอนุมัติการซ้ือสินทรัพยถาวรในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท
  4. จาง บรรจุ แตงต้ัง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง และใหพนักงานหรือลูกจางพนสภาพ รวมตลอดท้ัง การเล่ือน 
   หรือปรับคาจางของพนักงาน แตไมรวมถึงพนักงานหรือลูกจางซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบขอบังคับ กำหนดให
   คณะกรรมการบริษัทเปนผูจาง บรรจุ แตงตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจาง
  5. กำหนดวิธีการบริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบของบริษัทฯ และมติ
   คณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ

 8.3 เลขานุการบริษัท
   ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ใหม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน) กำหนดให
บริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัท (ปจจุบันคือนายทศพล จินันทเดช) เพื่อรับผิดชอบในการดูแลและใหคำแนะนำแกคณะกรรมการ
และผูบริหารเกี่ยวกับกฏเกณฑตางๆ ที่ตองปฏิบัติ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมผูถือหุน รวมถึงชวยคณะกรรมการดูแลใหมีการปฏิบัติตามมติดังกลาว และการรักษาเอกสารขอมูล (ดูรายละเอียด
ประวัติของกรรมการผูบริหารและเลขานุการในเอกสารแนบ 1)

 8.4  คาตอบแทนกรรมการ
  8.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินสำหรับป 2556
    คาตอบแทนกรรมการและคาเบี้ยประชมุรวม 8 ทาน จำนวน 3,690,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
   1.  นายณรงค  สุทธิสัมพัทน              ประธานกรรมการ                             จำนวน 365,000 บาท
   2.  นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน             รองประธานกรรมการ                    จำนวน 375,000 บาท  
   3.  นางนภาพร  สุทธิพงษชัย              รองประธานกรรมการ                           จำนวน 370,000 บาท

ผังการจัดองคการ

หนวยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รองกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

ผูจัดการท่ัวไป
สายผลิตภัณฑ

ที่ปรึกษา
ผูจัดการท่ัวไป

ผูจัดการ
ฝายวางแผน

ผูจัดการ
ฝายจัดซื้อ

ผูจัดการ
ฝายการตลาด

ผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน

ผูจัดการ
ฝายคอมพิวเตอร

ผูจัดการ
ฝายบุคคลและธุรการ
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   4.  นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ             ประธานกรรมการตรวจสอบ                จำนวน 615,000 บาท
                                                          และกรรมการอิสระ
   5.  นายเธียร  รติธรรมกุล               กรรมการตรวจสอบ                   จำนวน 615,000 บาท
                                                           และกรรมการอิสระ
   6.  นางชวิดา  ศรีแสงนาม       กรรมการตรวจสอบ                      จำนวน 615,000 บาท
                                           และกรรมการอิสระ
   7.  นายสุพจน  โทนุรัตน                กรรมการ                                จำนวน 365,000 บาท
   8.  นายสุรศักดิ์  โกสิยะจินดา           กรรมการ                                   จำนวน 370,000 บาท
  ทั้งนี้ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 มีมติจายคาตอบแทนกรรมการทานละ 
300,000 บาทตอป และคาตอบแทนใหกรรมการตรวจสอบทานละ 220,000 บาทตอป นอกเหนือจากการไดรับคาตอบแทนในฐานะ
ดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ และคาเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 5,000 บาทตอทานตอครั้ง
       เงินเดือนและโบนัสของกรรมการบริหารและผูบริหาร รวม 15 ทาน จำนวน 46.28 ลานบาท
  8.4.2 คาตอบแทนอ่ืน
    เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหารและผูบริหารรวม 15 ทาน จำนวน 0.78 ลานบาท

 8.5 บุคคลากร
  8.5.1 จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลตอบแทนรวมในรูปเงินเดือนและโบนัส และเงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพในป 2556 มีดังนี้

  8.5.2 ผลตอบแทนรวมในรูปเงินเดือนและโบนัส เทากับ 258.02 ลานบาท และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเทากับ 
3.39 ลานบาท
  8.5.3 บริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอยางมีนัยสำคัญและไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ป
ที่ผานมา
  8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
    บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเก่ียวกับการผลิตและการขาย ISO 9001:2008 ซ่ึงขอกำหนดของระบบ
การบริหารคุณภาพคือ ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเปนที่พึงพอใจตอลูกคา และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อใหบริษัทฯ
สามารถบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายฝกอบรมพนักงานทุกระดับใหตื่นตัวในการ
เรียนรูเพื่อเสริมทักษะและไดกำหนดระบบการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการขององคกร ในหลักสูตรตางๆ ทั้งดานเทคนิค
และวิชาชีพ ความม่ันคง ความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดลอม เปนตน

จำนวนพนักงานหนวยงาน

คณะกรรมการบริหาร                3
ฝายการผลิต            679
ฝายการตลาด              23
ฝายสำนักงาน              47
                                             รวม            752
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ชื่อ-สกุล/
ตำแหนง1

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา /การอบรม

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท2

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตำแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ 

นายณรงค สุทธิสัมพัทน 

ประธานกรรมการ

นางนภาพร สุทธิพงษชัย 

รองประธานกรรมการ

นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน 

รองประธานกรรมการ

และกรรมการผูจัดการ

นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

นายเธียร รติธรรมกุล   

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

นางชวิดา ศรีแสงนาม

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

นายสุพจน โทนุรัตน

กรรมการ

นายสุรศักด์ิ โกสิยะจินดา

กรรมการ

129,517,777 หุน

คิดเปน 32.42%

-

61,360,064 หุน

คิดเปน 15.36%

-

-

65,555 หุน

คิดเปน 0.0164%

10,000  หุน

คดิเปน 0.0025%

18,000 หุน

คิดเปน 0.0045%

2530-ปจจุบัน

ก.พ. 2543-ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน

2537-ปจจุบัน 

2524-ปจจุบัน

2546-ปจจุบัน

2537-ปจจุบัน

2539-ปจจุบัน

2531-ปจจุบัน 

2543-ปจจุบัน

2534-ปจจุบัน

2545-ปจจุบัน

2542-ปจจุบัน

2541-ปจจุบัน

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

และกรรมการผูจัดการ

กรรมการ

เลขาธิการ

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส     

(อุตสาหกรรมขนม)

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

สมาคมสถาบันอุดมศึกษา

แหงภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต

บริษัทชุมพรอุตสาหกรรม

น้ำมันปาลม จำกัด (มหาชน)

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บจก. ไบโอแมคฟูดส 

(อุตสาหกรรมอาหาร)

โรงแรมสีลมซิตี้อินท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส

(อุตสาหกรรมขนม)

บมจ. ไดนาสต้ี เซรามิค 

(อุตสาหกรรมกระเบ้ือง)

71

69

42

67

73

69

77

71

M.A.ECONOMICS, 

USC CALIFORNIA, 

USA

DCP Class143/2011-IOD

MBA

ST.MARY’S 

UNIVERSITY TEXAS, 

USA

DCP Class 44/2004-IOD

MBA

SLOAN SCHOOL OF 

MANAGEMENT 

MASSACHUSETTS 

INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY,

BOSTON, USA

DCP Class 72/2006-IOD

ปริญญาเอก ดานภาวะ

ผูนำและพฤติกรรมองคกร

U.S INTERNATIONAL 

UNIVERSITY

ACP Class 12/2006-IOD

DCP Class 121/2009-IOD

ปริญญาโท-สาขาบริหาร

รัฐกิจมหาวิทยาลัย

ซานดิเอโกสเตด 

ยูนิเวอรซิตี้ 

สหรัฐอเมริกา 

DCP Class 41/2004-IOD

ปริญญาตรี-เศรษฐศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสศตร

DCP Class 72/2006-IOD

ปริญญาตรี-วท.บ.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

DAP Class 48/2005-IOD

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

DAP Class 48/2005-IOD

บิดาของ

นายกิตติภัต

สุทธิสัมพัทน

คูสมรสของ

นองชาย

ของภรรยา

นายณรงค

สุทธิสัมพัทน

บุตรของ

นายณรงค

สุทธิสัมพัทน

         -

         -

         -

         -

         -

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมและเลขานุการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ชื่อ-สกุล/
ตำแหนง1

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา /การอบรม

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท2

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตำแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ 

นายทศพล จินันทเดช

รองกรรมการผูจัดการ

และเลขานุการ

ดร.วรวิศว วีรคเชนทร

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

MR.PETER BARNES

ผูจัดการทั่วไปสาย ผลิตภัณฑ 

METALLIZED

MR.ALANO LOPEZ MATIAS

ผูจัดการทั่วไปสายผลิตภัณฑ BOPP

MR.FRITZ FRIEDRICH SCHANZER

ที่ปรึกษาผูจัดการทั่วไป

MR.RAJEEV PARASHAR

ผูจัดการทั่วไปสายผลิตภัณฑ

 BOPET

น.ส.พัชราภรณ สืบสันติวงศ

ผูจัดการฝายวางแผน

นายพงศเนตร มัณฑุกานนท

ผูจัดการฝายการตลาด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2549-ปจจุบัน

2551-ปจจุบัน

2547 – ปจจุบัน

2548 – ปจจุบัน

2550-ปจจุบัน

2551 –ปจจุบัน

2533 – ปจจุบัน

2532 – ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการ

และเลขานุการ

ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการ

ผูจัดการทั่วไป

สายผลิตภัณฑ 

METALLIZED

ผูจัดการทั่วไป

สายผลิตภัณฑ BOPP

ที่ปรึกษาผูจัดการ

ทั่วไป

ผูจัดการทั่วไปสาย

ผลิตภัณฑ BOPET

ผูจัดการฝายวางแผน

ผูจัดการฝายการตลาด

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

45

37

53

55

67

49

50

75

M.A., ORGANIZATION 

DEVELOPMENT

U.S. INTERNATIONAL 

UNIVERSITY

DBA, INTERNATIONAL 

BUSINESS

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

M.S., INDUSTRIAL 

ENGINEERING

UNIVERSITY OF 

WISCONSIN

MBA, FINANCE

UNIVERSITY OF 

WISCONSIN

DIPLOMA(DMS) 

OPERATION 

MANAGEMENT

FAR EASTERN UNIVERSITY 

MAJOR:BACHELOR OF 

SCIENCE IN CIVIL 

ENGINEERING

MECHANIC ENGINEER

MAJOR : SPECIAL 

MACHINE BUILDING FOR 

BIAXIALLY  ORIENTED 

POLYPROPYLENE FILM

CHEMICAL

H.B.T.L HANPUR

B.SC (PICIM)

CHRIST CHURCH 

COLLEGE KANPUR

ปริญญาตรี-วท.บ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปริญญาตรี-เอกบัญชี

UNIVERSITY COLLEGE

DUBLIN IRELAND
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ชื่อ-สกุล/
ตำแหนง1

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา /การอบรม

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท2

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา ตำแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ 

นายบุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒนะ

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

น.ส.วราภรณ โปษกะบุตร 

ผูจัดการฝายจัดซื้อ

นายประดิษฐ บุญกันภัย

ผูจัดการฝายคอมพิวเตอร

นายโสภณ มณีรัตน

ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ

-

-

-

-

2547-ปจจุบัน

2540-ปจจุบัน

ปจจุบัน

2542-ปจจุบัน

2537-ปจจุบัน

ผูจัดการฝายบัญชี

และการเงิน

FINANCIAL 

CONTROLLER

ผูจัดการฝายจัดซ้ือ

ผูจดัการฝาย

คอมพิวเตอร

ผูจัดการฝายบุคคล

และธุรการ

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

บมจ. เอ.เจ. พลาสท

56

70

58

54

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต 

(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

AUA LANGUAGE CENTER 

LEVEL 12

ปริญญาตรี เอกการจัดการ

โทการตลาด

คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี-นิติศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-

-

-

-

หมายเหตุ 1 ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายณรงค สุทธิสัมพัทน ประธานกรรมการ หรือนางนภาพร สุทธิพงษชัย รองประธานกรรมการ หรือ

  นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน รองประธานกรรมการ ลงลายมือช่ือและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอ่ืนสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
  2 รวมสวนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ

รายชื่อ บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส จำกัด (มหาชน)*บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

นายณรงค สุทธิสัมพัทน ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

นายสุรศักด โกสิยะจินดา กรรมการ   กรรมการ

นายบุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒนะ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน FINANCIAL CONTROLLER

* เปนบริษัทที่เกี่ยวของ

28



ANNUAL REPORT 2013

9. การกำกับดูแลกิจการ

 9.1  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
           บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอผลงาน ตระหนักในหนาที่ มีการดำเนินงาน
ที่โปรงใส สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมอยางเสมอภาคและเปนที่เชื่อถือของผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ มุงมั่นที่จะสราง
คุณคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมกันในระยะยาวเพ่ือใหบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและย่ังยืนในอนาคต
   คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายหรือหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
และเปนหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ี
 (1) ดำเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
  กรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการตางๆ และกรรมการผูจัดการอยางชัดเจนเปนท่ีเช่ือถือและเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ
  ปฏิบัติหนาที่
 (2) ดำเนินการใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการตางๆ ของบริษัท ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตระบบการ
  ควบคุมภายในที่ดี และมีการถวงดุลอำนาจที่เหมาะสม รวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและมี
  กระบวนการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
 (3) ดำเนินการใหเชื่อมั่นไดวารายงานทางการเงินสะทอนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แทจริงรวมทั้งมีการประเมิน
  และวางมาตรการในการปองกันและจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม
 (4) ดำเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวยความรอบคอบอยางมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชนของบริษัทเปนที่ต้ัง
 (5) ปลูกฝงคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามใหผูบริหารและพนักงานมีความประพฤติท่ีดี ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยและมีความสำนึก
  ในหนาที่และความรับผิดชอบของตนและตอทีมงานพรอมที่จะปรับเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีขึ้นและรูจักตอบสนองตอการ
  เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
 (6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน รวมทั้งสิทธิของผูมีสวนไดเสียและปฏิบัติตอบุคคลเหลานั้น 
  ดวยความเปนธรรมและเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมแสดง
  ความคิดเห็นและมีชองทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือขอบกพรองตางๆ ตลอดจนมีมาตรการ
  การชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
 (7) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และตอชุมชนสังคมโดยสวนรวมและคำนึง
  ถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยการเขาไปมีสวนรวมในการสรางสรรคและหรือสนับสนุนการพัฒนา
  ที่ยั่งยืนในสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวมตามสถานภาพของบริษัท
 (8) ดำเนินการใหทีมาตรการปองกันมิใหผูหนึ่งผูใดใชขอมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ
 (9) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย
  หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ โดยจะตอง
  รายงานทันทีเพื่อจะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมิชักชารวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิด
  เหตุการณดังกลาวขึ้นอีก
  บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายการปฏิบัตติามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกลาวเปน 5 หมวดดังนี้
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 หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและใหความสำคัญถึงสิทธิของผูถือหุน จึงไดกำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดี และไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตางๆ เพ่ือสรางความม่ันใจวาผูถือหุนไดรับการคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน อันไดแก การซ้ือขาย
หรือโอนหุน การไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมการประชุมผูถือหุน รวมถึงการใชสิทธิลงคะแนนในเร่ืองท่ีสำคัญๆ 
ของบริษัท รวมถึงการมีสวนแบงในกำไร เปนตน
  คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญตอสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ไดแก สิทธิในการไดรับสารสนเทศท่ีเพียงพอ 
ทันเวลา และในรูปที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ นอกจากน้ียังใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือตัดสินใจในการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีสำคัญของบริษัท สิทธิในการเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการ 
สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงต้ังผูสอบบัญชี      
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน โดยจัดสงหนังสือเชิญประชุม
ผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนาอยางเพียงพอ ครบถวน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุม พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชยกำหนด 
และรายชื่อกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่
จัดประชุม นอกจากนี้ผู ถือหุ นยังสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เกี ่ยวกับวาระการประชุมของแตครั ้งไดทางเว็บไซตของบริษัท 
(www.ajplast.co.th) เปนการลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 30 วันดวย ซึ่งทางบริษัทไดเปดใหผูถือหุนมีการลงทะเบียน
ลวงหนากอนการประชุมอยางนอยหนึ่งชั่วโมงเสมอ และมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกตอง ครบถวน
          การประชุมผูถือหุน
  ในการประชุมผูถือหุนของบริษัท ในป 2556 มีจำนวน 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญประจำปครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2556 ซึ่งจัดที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการเขารวมประชุม ซึ่งในการประชุมดังกลาวกรรมการเขารวมประชุม ซึ่งรวมถึง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย กอนเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน
และนับคะแนนตามท่ีระบุไวอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการไดมีการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดำเนินการประชุม
อยางเหมาะสมและโปรงใส โดยในระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันไดแสดงความคิดเห็น 
และซักถามอยางท่ัวถึง และขอเสนอแนะตางๆ กอนจะใหลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมของแตละระเบียบวาระ รวมท้ังเปดโอกาส
ใหผูถือหุนสงคำถามเก่ียวกับการประชุมถึงคณะกรรมการลวงหนากอนวันประชุม

 หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
  บริษัทฯ ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดำเนินการ
ดังตอไปน้ี
 (1)   บริษัทไดดำเนินการสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมทั้งรายงานการประชุมครั้งกอน รายงานประจำป หนังสือมอบ
  ฉันทะ และแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีประชุม ใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และไมนอยกวา 14 วันในกรณีที่
  มีวาระพิเศษ
 (2)   ในการประชุมแตละคร้ัง บริษัทจะแจกใบลงคะแนนใหแกผูถือหุนและผูแทนท่ีเขารวมประชุมกอนการประชุมและเปดโอกาส
  ใหผูถอืหุนและผูแทนไดซักถามกอนท่ีจะลงคะแนนในแตละมติ
 (3)   ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มวาระ
  การประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ
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 (4)   เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนไดใหแก
  ผูถือหุน เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง รวมทั้งเปนทางเลือกในการมอบฉันทะ 
  และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง
 (5)   บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพย หลังการประชุม
  เสร็จสิ้น 14 วันเสมอ และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทดวย นอกจากนี้ยังไดเผยแพรภาพของ
  การประชุมผูถือหุนไวบนเว็บไซตอีกดวย
 (6)   กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษรเพื่อความเปนธรรมตอผูถือหุน และ
  มีการแจงเตือนไมให กรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวของ ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญ
  ตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหุน และยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปซ้ือขายหุนของบริษัท 
  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กรรมการ ผูบริหารระดับสูง และผูจัดการฝาย
หรือเทียบเทาในสายงานการเงินและบัญชี จะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท เมื่อแรกเขารับตำแหนง และรายงานทุกครั้ง
เม่ือมีการซ้ือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทำการตอ ก.ล.ต. และบริษัทจะนำรายงานดังกลาวรวบรวมเปนระเบียบวาระแจงใหท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทราบเปนประจำ

 หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
      บริษัทไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานและผูบริหาร
ของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา เจาหน้ี คูแขงทางการคา หรือสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของ เน่ืองจากบริษัทตระหนัก
ถึงแรงสนับสนุน จากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขัน และสรางกำไรใหกับบริษัท ซึ่งถือวาเปนการสราง
ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได 
            บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางเพื่อใหผูมีสวนไดเสียและผูมีสวนเกี่ยวของไดมีโอกาสแสดงความเห็นและรองเรียน ในกรณีที่
ไมไดรับความเปนธรรมจากบริษัทฯ และประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานการเงินและระบบควบคุม
ภายในไดที่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และในเว็บไซตของบริษัท (www.ajplast.co.th) และบริษัทมีกลไก
คุมครองผูแจงเบาะแส หรือรองเรียนโดยไมมีการเปดเผยช่ือผูแจงเบาะแสหรือรองเรียนซึ่งจะเก็บไวเปนความลับ
         การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมหลักๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้
                 (1)  พนักงาน
                ในสวนของพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสำเร็จของการบรรลุเปาหมาย จึงไดกำหนด
เปนนโยบายและการปฏิบัติตอพนักงานไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ โดยถือเปนนโยบายของบริษัทที่จะใหการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งใน
ดานโอกาส และผลตอบแทน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการทำงาน โดยในปที่ผานมาบริษัทฯ มีการกระตุนการทำงานของพนักงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยการจายเปนเงินรางวัลรายไตรมาส ซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควร และมีการกำหนดเปนแนวปฏิบัติ
ตอพนักงานไวครอบคลุมถึงเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
อยูเสมอ โดยดำเนินตามมาตรการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อปองกัน
การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ปองกันการบาดเจ็บ และการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทำงาน
               (2)  ลูกคา         
          สำหรับลูกคา บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความพอใจของลูกคาที่มีตอความสำเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ  
จึงมีเจตจำนงที่จะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาโดยกำหนดเปนนโยบายและ
การปฏิบัติตอลูกคาไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไวกับลูกคาอยางเครงครัด โดยการ
สงมอบสินคาและใหบริการที่ดี ตรงตามความคาดหมายของลูกคาในราคาที่ยุติธรรม การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเพียงพอ

31



A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

และทันตอเหตุการณ การปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด ตลอดจนการจัดใหมีระบบและกระบวนการที่
ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคาและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการสงมอบสินคาเพื่อให
ลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว รวมถึงการใหคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ 
และเปนประโยชนกับลูกคาสูงสุด นอกจากน้ียังเนนถึงการรักษาความลับของลูกคาและไมนำไปใชเพื่อประโยชนโดยมิชอบ
                (3)  คูคาหรือเจาหน้ี
         สำหรับคูคาหรือเจาหนี้ บริษัทฯ กำหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติโดยกำหนดเปนแนวปฏิบัติตอคูคาหรือเจาหนี้
อยางเปนธรรมและเสมอภาค คำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม
ตอทั้งสองฝาย  หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
              (4)  คูแขงทางการคา
         สำหรับคูแขงทางการคา บริษัทฯ มีการปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหง
กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวย
วิธีมิชอบ ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับคูแขงทางการคา 
              (5)  สิ่งแวดลอมและสังคม
         สวนสิ่งแวดลอมและสังคมนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม  
ใหความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณี บริษัทฯ ตั้งอยูที่การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผลิตแผนฟลม
พลาสติกซึ่งผานกระบวนการหลอมละลายและรีดพลาสติก ซึ่งกระบวนการผลิตแผนฟลมพลาสติกไมกอใหเกิดมลพิษ ไมทำลาย
สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปน กลิ่น เสียง ควัน และน้ำเสีย บริษัทฯ มีการบำบัดน้ำเสียและมีการตรวจของคาน้ำเสียซึ่งจากผลการตรวจ
อยูในเกณฑของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
           การเปดเผยสารสนเทศเปนหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญตอการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทใหความสำคัญกับขอมูล
ขาวสารท่ีตองแจงแกตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ท้ังในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ ครบถวน ความรวดเร็ว ความเทาเทียมกัน 
และความโปรงใสของการใหขอมูลแกทุกกลุม ซ่ึงการจัดเตรียมขอมูลดังกลาวเปนไปตามท่ีกำหนดไวในจรรยาบรรณธุรกิจ และบริษัท
มีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ คอยดูแลใหขอมูลและตอบขอซักถาม ซึ่งในการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสของบริษัทที่สำคัญ
มีรายละเอียดดังน้ี    
              (1)  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
              ดูรายละเอยีดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารหัวขอ 8.4 หัวขอคาตอบแทนกรรมการ 
           บริษัทฯ ไดเปดเผยบทบาทและหนาที่ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจัดการ และจำนวนคร้ังท่ีกรรมการ
แตละคนเขารวมประชุมไวภายใตหัวขอ โครงสรางการจัดการแลว
                   (2)  รายงานของคณะกรรมการ
              คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ่งขอมูลทางการเงินที่ไดเปดเผยใหกับผูถือหุนนั้นไดผานการสอบทานในงบการเงินที่เปนรายไตรมาส และไดผานการ
ตรวจสอบแลวจากผูสอบบัญชีที่เปนงบการเงินรายป
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              คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีหรือบรรษัทภิบาล
(Good Corporate Governance) ขององคกรเสมอมา และไดตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผูถือหุนในการไดรับขอมูลของ
บริษัทฯ ที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และเทาเทียมกัน สำหรับประกอบการตัดสินใจในการประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ
ไดเปดโอกาสใหผู ถือหุ นมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะตางๆ ได
              ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
และเปนกรรมการอิสระ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว
              คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถ
สรางความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556
                (3)   นักลงทุนสัมพันธ
                คณะกรรมการใหความสำคัญใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา และแสดงใหเห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยไดจัด
ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเครงครัด โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของ
ไดรับทราบ ทั้งโดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพย พรอมทั้งมีการสื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน 
และนักวิเคราะหอยางเหมาะสม
              ผูสนใจและผูที ่เกี ่ยวของสามารถติดตอขอขอมูลตางๆ จากหนวยงานดาน ผูลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ไดที่ 
คุณทศพล จินันทเดช โทรศัพทหมายเลข 0-2415-0035 ตอ 144 โทรสารหมายเลข 0-2415-3795 และ ทาง e-mail : 
investment@ajplast.co.th  

 หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
  (1)   โครงสรางของคณะกรรมการ
           (1.1)  องคประกอบของคณะกรรมการ
                     คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจำนวน 8 ทาน ซึ่งเปนจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ 
ประกอบดวย
   กรรมการที่เปนผูบริหาร  3  ทาน
   กรรมการอิสระ  3  ทาน  (ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน)
   กรรมการ   2  ทาน
   ดังน้ัน บริษัทมีกรรมการท่ีเปนอิสระท้ังหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ 37.50 ของกรรมการท้ังคณะซ่ึงถือวาไมนอยกวา 
1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ ดังน้ันการดำเนินการและการบริหารงานของกรรมการบริหารจึงอยูภายใตการกำกับดูแลอยางเปนกลาง
ของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระ ซึ่งถือวามีการถวงดุลที่เพียงพอแลว
          (1.2)  การกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ
                    รายละเอียดตามหัวขอ 9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหารในเรื ่อง องคประกอบและการแตงตั ้ง
คณะกรรมการบริษัท
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               (1.3)  การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
                    รายละเอียดตามหัวขอ 9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหารในเรื่องขององคประกอบและการแตงตั้ง
กรรมการอิสระ
           (1.4)  การรวมหรือแยกตำแหนง
                       ประธานกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ ซึ่งถือหุนรอยละ 55.10 ของหุนทั้งหมด 
   ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ แตทั้งสองทานเปนตัวแทนจากกลุมผูถือหุนใหญกลุม
เดียวกัน โดยมีบทบาท อำนาจ และหนาที่ที่แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อสรางดุลยภาพระหวางการบริหารและการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี อยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งคณะ ซึ่งจะทำใหเกิดการถวงดุล และการสอบทานการบริหารงานใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ
         (1.5)  เลขานุการบริษัท
                   รายละเอียดตามขอ 8.3 หัวขอในเรื่องเลขานุการ
            (2)   บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
           (2.1)  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
                 คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นวาระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปนปจจัยที่สำคัญในการนำมา
ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และคณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปรงใส เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ เนื่องจากเห็นวาเปนสิ่งที่มีความสำคัญ
และจำเปนตอการดำเนินธุรกิจ ใหมีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการ
ดังกลาว โดยไดกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลฝายบริหารใหดำเนินการตามนโยบายอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ภายใตกรอบขอกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม 
5 หมวดตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศกำหนดนั้น ไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาท
ของผูมีสวนไดเสีย  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
                   (2.2)  ภาวะผูนำและวิสัยทัศน
                       บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศนไวชัดเจน ในการเปนบริษัทช้ันนำในการผลิตแผนฟลมพลาสติก และเปนที่ยอมรับ
วาเปนบริษัทที่ทำการพัฒนาในดานการผลิตแผนฟลมพลาสติกและลงทุนอยางตอเนื่อง เปนคูคาที่ยุติธรรม มีความเปนมืออาชีพ 
มีผลิตภัณฑและการบริการท่ีดี สงเสริมและพัฒนาสังคมดวยการเปนผูประกอบการท่ีดี และเนนการทำงานอยางปลอดภัย พรอมกับ
รักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริการลูกคาดวยผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ีเปนธรรม เปนไปในทิศทางท่ีกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดทำวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธระยะยาว   
แผนงานและงบประมาณประจำปของบริษัทฯ โดยมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูนำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็น
รวมกับฝายบริหารเพ่ือใหเกิดความเห็นชอบรวมกันกอนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ และไดมีการกำหนด ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการ โดยเฉพาะการกำหนดอำนาจ
หนาที่การดำเนินการทางการเงินก็ไดระบุไวอยางชัดเจนแลว ดังรายละเอียดในหัวขอ โครงสรางการจัดการ
                  (2.3)  ความขัดแยงทางผลประโยชน
                      บริษัทฯ ถือเปนนโยบายสำคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ 
ผูบริหารหรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงกำหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ถึงขอปฏิบัติสำหรับกรรมการ 
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใหหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและในกรณีที่จำเปนตองทำรายการเชนนั้นเพื่อประโยชนของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีราคาและเง่ือนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยท่ีกรรมการหรือพนักงาน

34



ANNUAL REPORT 2013

ที่มีสวนไดสวนเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด 
                     นอกจากน้ี คณะกรรมการยังกำหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลท่ีไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร 
หรือพนักงาน ในการแสวงหาผลประโยชนสวนตน หรือทำธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัท หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทั้งไมใชขอมูลภายใน
เพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ 
ซึ่งทางบริษัทมีการปองกันดังนี้
    - รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งในปที่ผานมาทางบริษัทฯ ไมมีการทำรายการ
ดังกลาวขางตน 
    - ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กรรมการและผูบริหารจะตองรายงาน
การถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ เม่ือแรกเขารับตำแหนง และรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทำการ
ตอ ก.ล.ต. และจะแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนประจำ 
                   (2.4)  จริยธรรมธุรกิจ
                        ในการดำเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะใหความสำคัญ
เทาเทียมและควบคูไปกับความสำเร็จตามเปาหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดเปาหมายและวิธีการเพ่ือใหไดมาซ่ึงความสำเร็จ
ตามเปาหมายดังที่ระบุอยูในวิสัยทัศน หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งไดกำหนดขอพึงปฏิบัติไวใน คูมือจริยธรรมธุรกิจ 
เพื่อใหเกิดความชัดเจน สะดวกแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะไดรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ
คาดหวัง และยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแตการปฏิบัติตอพนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงขันทางการคา 
และตอสังคมสวนรวมบริษัทฯ กำหนดใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตองรับทราบ 
ทำความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติตามท่ีกำหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ผูบริหารทุกระดับในองคกรจะตองดูแล
รับผิดชอบและถือเปนเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือ
จริยธรรมธุรกิจอยางจริงจัง  
                 (2.5)  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
                       บริษัทฯ มีนโยบายจัดใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 
และเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตางๆ ของหนายงานนั้นๆ โดยใหฝายตรวจสอบภายในทำหนาที่ติดตามผลการควบคุมภายใน
เปนระยะๆ อยางสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงใหมาตรการควบคุมตางๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ สิ่งแวดลอม และความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการฯ ไดมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู บริหารนำไปใชโดยมิชอบ
หรือโดยไมมีอำนาจเพียงพอ และท่ีผานมาบริษัทไมมีขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญ 
และบริษัทมีหนวยงานทำหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท
    คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมีการปองกันและจัดการความเสี่ยง 
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลตอการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุในแบบ 56-1 มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกำหนดที่เกี่ยวของ
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      (3) การประชุมคณะกรรมการ      
                   การประชุมคณะกรรมการของบริษัทในป 2556 มีจำนวน 13 ครั้ง ในการประชุมแตละครั้ง จะมีการจัดสงหนังสือ
เชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเหมาะสม ในการประชุมกรรมการทุกคน
มีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจาก
ท่ีประชุม ในกรณีท่ีกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีนัยสำคัญในเร่ืองท่ีกำลังพิจารณาตองออกจากการประชุมระหวางการพิจารณา
เรื่องนั้นๆ   
         (4) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
                  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
             คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ไดกำหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน และโปรงใส โดยคาตอบแทน
อยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกลเคียงกันและสูงเพียงพอที่จะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ 
และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพิ่มตาม
ปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น
             คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการ และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาประกอบกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผูบริหารแตละทาน
            จำนวนคาตอบแทน ในป 2556 บริษัทไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหกรรมการและผูบริหารมีรายละเอียดดังนี้

    คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
     -  กรรมการบริษัท          

                     คาตอบแทนอ่ืนๆ ที่ไมใชเงิน
     - กรรมการ    ไมมี
     - กรรมการบริหารและผูบริหาร  ไมมี
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     -  กรรมการบริหารและผูบริหาร

จำนวนราย จำนวนเงิน (ลานบาท) จำนวนราย จำนวนเงิน (ลานบาท)

คาตอบแทนและคาเบี้ยประชุม 8 3.69 8  3.52
คาตอบแทนอื่น   -   -
                รวม  3.69   3.52

ป 2556 ป 2555

จำนวนราย จำนวนเงิน (ลานบาท) จำนวนราย จำนวนเงิน (ลานบาท)

เงินเดือนและโบนัส 15               46.28 15  44.61
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 15 0.78 15  0.71
                     รวม                47.06   45.32

ป 2556 ป 2555
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    (5)  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
           คณะกรรมการบริษัท มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยไดเขารวมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และสถาบันที่เกี่ยวของเสมอ
 
 9.2  คณะกรรมการชุดยอย
          คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
               1. อนุกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายป 2542 มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวย
กรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ ดังรายชื่อดังตอไปนี้
    1. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
    2. นายเธียร รติธรรมกุล  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
    3. นางชวิดา ศรีแสงนาม  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
   กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเปน
การประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และหนวยงานตรวจสอบภายใน และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดตามหัวขอขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบแลว
                 2. อนุกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดจัดต้ังข้ึนเม่ือปลายป 2554 มีวาระการดำรงตำแหนง
คราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังรายช่ือดังตอไปนี้
    1. นายเธียร รติธรรมกุล  ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
                                                      และกรรมการอิสระ
    2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
    3. นางชวิดา ศรีแสงนาม  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ
                โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดมีการประชุมในป 2556 จำนวน 1 ครั้ง และเมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2557 ที ่ผานมาอีก 1 ครั ้ง เพื ่อพิจารณาสรรหาบุคคลที ่มีความเหมาะสมเขามาดำรงตำแหนงกรรมการหรือ
ผูบริหารของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สำหรับผูท่ีจะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ บริษัทไดมี
การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือผูท่ีจะดำรงตำแหนงกรรมการสำหรับป 2557 ซ่ึงไดแจงใหผูถือหุนทราบทางชองทางของทางตลาด
หลักทรัพยและทางเว็บไซตของบริษัทไปแลว ไดมีขอกำหนดไววาจะตองดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 
5 บริษัท เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาผูที่จะเขามาดำรงตำแหนงกรรมการใหมของบริษัทฯ เรียบรอยแลวจะมีการ
นำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป และการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนดคาตอบแทน สำหรับ
คาตอบแทนกรรมการจะนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป 
                3. อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายป 2554 เพื่อดูแลบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ 
ของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
    1. นายกติติภัต สุทธิสัมพัทน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    2. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ  กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ
    3. นางนภาพร สุทธิพงษชัย  กรรมการบริหารความเสี่ยง
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 9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง
   บริษัทฯ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา เพ่ือพิจารณาสรรหากรรมการและผูบริหาร ท้ังน้ีบุคคลท่ีจะไดรับการ
แตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเก่ียวกับเร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้ 
   
                องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
   ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและบุคคลนั้นที่จะเขามาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะตองดำรง
ตำแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท
   ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกตั้งกรรมการ โดยใหนับวาผูถือหุนคนหนึ่งมี
คะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุด
ตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการ
เลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
   เม่ือมีการประชุมสามัญในทุกปใหกรรมการออกจากตำแหนงในจำนวนหน่ึงในสามเปนอัตราหรือใหออกโดยจำนวน
ใกลที่สุดกับอัตราสวนหนึ่งในสาม
   กรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสำคัญผูกพันบริษัทฯ ไดนั้นใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 
และคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแกไขเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมีอำนาจลงช่ือผูกพันบริษัทฯ ได

   องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระ
    กรรมการอิสระของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 มี 3 ทานซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี
   (ก) ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
   (ข) ไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
    บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
   (ค) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา 
    คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคล
    ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
   (ง) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถ
    ใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

          องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
    คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหน่ึงของบริษัทฯ
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   องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
    คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย และเปนกรรมการอิสระ อยางนอย 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป

   องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
     คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยเลือกตั้งจากกรรมการ
จำนวนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อสำหรับการสรรหากรรมการที่มีความเหมาะสมและพิจารณาคาตอบแทน เบี้ยประชุม และอื่นๆ 
ในอัตราท่ีเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงสวนใหญเปนกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหนง
คราวละ 2 ป

   องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
                 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยเลือกต้ังจากกรรมการจำนวนหน่ึงของบริษัท 
สำหรับการดูแลบริหารความเส่ียงในดานตางๆ ของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป

 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
   - ไมมี -

 9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน
    ในการกำกับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทไดกำหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ
บริษัทฯ เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและยุติธรรมตอผูถือหุนทุกราย โดยแจงใหกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานไมใหใชขอมูลภายใน
ท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืนท้ังทางตรงและทางออม พนักงานตองมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และตองไมแสวงหาประโยชนอ่ืนหรือยอมรับประโยชนจากผูอ่ืนท้ังทางตรงและทางออม  หากพบวากรรมการ ผูบริหารหรือพนักงาน
คนใดกระทำผิดวินัย บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษสูงสุดถึงเลิกจาง
   บริษัทฯ เปดเผยการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ไวในรายงานประจำปอยางครบถวนตามที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้งที่บุคคล
ดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย และเพ่ือใหการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดีบรรลุผลในทางปฏิบัติ บริษัทจึงได
ดำเนินการดังนี้
    (1)  ขอมูลที่ไมเปดเผยตอสาธารณะใหรับรูเฉพาะผูที่เกี่ยวของที่จำเปนเทานั้น
    (2)  เจาของขอมูลท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณชน ตองกำชับผูท่ีเก่ียวของใหปฏิบัติตามข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย
อยางเครงครัด เพื่อปองกันแฟมขอมูลและเอกสารความลับรั่วไหล  

 9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
         1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
               บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก
               - สำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปที่ผานมามีจำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท
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       2.  คาบริการอ่ืน (non-audit fee)
                  บริษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริมการลงทุน
ใหแก
              - สำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปที่ผานมามีจำนวนเงินรวม 240,000 บาท

10. ความรับผิดชอบตอสังคม

 นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม
   บริษัทมีความต้ังใจท่ีจะดำเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ ดวยความมุงม่ันท่ีจะใหบริษัท
เจริญเติบโตอยางมั่นคงในทุกๆ ดาน ควบคูไปกับการพัฒนาและรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนสืบไป โดยคำนึงถึง
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสำคัญ บริษัทจึงสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีความตระหนักถึงความสำคัญในการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมดังนี้

 1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
    บริษัทฯ ไดใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเปนธรรมภายใต
กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาการแขงขันอยางเสมอภาค โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับ
ผลตอบแทนท่ีเปนธรรมท้ังสองฝาย การดำเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนำมาซ่ึงความเส่ือมเสียตอช่ือเสียงของบริษัทหรือขัดตอกฎหมาย
ดังนี้
  - ไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซ่ึงอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
  - มุงมั่นสรางความสัมพันธ ความรวมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับคูคา เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว
  - รักษาความลับ หรือสารสนเทศของคูคา ไมนำไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ
  - บริษัทไมดำเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมท้ังสงเสริมใหผูบริหาร พนักงานใชทรัพยากร
และทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ใชสินคาและบริการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
  - ปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอตกลงทางการคาอยางเครงครัด สงผลใหการเจรจาการคาระหวางประเทศมีมาตรฐานสากล 
รวมถึงไมนำขอมูลของลูกคามาใชเพื่อประโยชนของตนและผูที่เก่ียวของ             

 2. การตอตานการทุจริต
     บริษัทดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดมั่นในความถูกตองโดยจัดใหมีแนวทางในการตอตานการทุจริต โดยกำหนด
มาตรการและขั้นตอนใหผูบริหารและพนักงาน ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทันทีในกรณี
ที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตหรือมีการฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอ
ชื่อเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ ดังนี้
  - รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ กลต. และ ตลท. ตลอดจนกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
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  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการปองกัน
มิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก
 
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
      บริษัทมีการปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยชนอยางเสมอภาค ดวยความเทาเทียมกันรวมทั้งคูรวมธุรกิจและบุคคลอ่ืนดวยความเทาเทียมกัน

 4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
     บริษัทมีการจางแรงงานโดยใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ตามความรูความสามารถ 
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน รวมถึงการแตงตั้งโยกยาย การใหรางวัลและการลงโทษพนักงานตองกระทำดวย
ความสุจริตใจ อีกทั้งมีสวัสดิการอยางเปนธรรม
  บริษัทมีการดูแล รักษา และใหความสำคัญตอสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ
และชีวอนามัยของพนักงานอยูเสมอ ซึ่งผูบริหารตามสายงานจะเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายนี้ใหเปนไปอยาง
ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และจัดฝกอบรมใหแกพนักงานอยางสม่ำเสมอ

 5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
     บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องที่สามารถตอบสนองความตองการทางสังคมและสิ่งแวดลอมใหกับลูกคา
เพื่อใหเกิดประโยชนและลดโลกรอนโดยการพัฒนาแผนฟลมที่สามารถยอยสลายได
    บริษัทฯ ไดใหความสำคัญความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย อันไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา และคูแขงทางธุรกิจ และใช
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบตอลูกคา ดังตอไปนี้
  - ปฏิบัติตอลูกคาโดยยึดหลักความซื่อสัตยและยุติธรรม รวมทั้งเปดเผยและใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ถูกตอง
ครบถวนแกลูกคา โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง

  - ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอผูกพันตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัดตลอดจนใหบริการและปฏิบัติตอลูกคาดวยความมีน้ำใจ
  - คำรองเรียนของลูกคาพึงไดรับการเอาใจใสและดำเนินการอยางเปนธรรมเพื่อสนองตอบความตองการของลูกคา
อยางรวดเร็ว
  - รักษาความลับทางการคาของลูกคาและไมนำไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและหรือผูเก่ียวของโดยมิชอบ
  - ผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งพัฒนาสินคาและบริการใหเปนเลิศ คิดคน
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและหรือแสวงหาลูทาง
ที่เปนประโยชนสูงสุดใหกับลูกคา
  - ไมคากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการคา
ที่ไมเปนธรรมตอลูกคา

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
            บรษิัทฯ มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมดังนี้
  - ไมกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอมหรือตอสังคม
โดยสวนรวม
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  - สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม
  - ปลูกฝงจิตสำนึกและความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง
และจริงจัง
  - ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด
       

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง

 11.1 การสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
               คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหบริษัทสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิผล สามารถลดหรือปองกันความเสี่ยงตางๆ 
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยสินของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้บริษัทมีการดำเนินการ
ที่สำคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในดังตอไปน้ี
   (1) การกำหนดโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับเปาหมายและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการ
    กำหนดหนาที่ความรับชอบ และสายการบังคับบัญชาของหนวยงานตางๆ ในบริษัท
   (2) การกำหนดอำนาจในการดำเนินงานของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน อำนาจอนุมัติตางๆ มีการ
    แบงแยกหนาท่ีอยางชัดเจน ท้ังในสวนของผูปฏิบัติงานและผูติดตามผล เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและการตรวจสอบ
    ระหวางกัน
   (3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ความเหมาะสม ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องที่
    เก่ียวของกับ ความถูกตองเช่ือถือไดของระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพยสิน การปฏิบัติ
    ตามขอบังคับหรือขอกำหนดของกฎหมายตางๆ
   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเขารวมประชุมดวย ไดพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูล
จากฝายบริหารและการตอบแบบประเมินความเพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการควบคุมภายใน 5 ดาน ไดแก องคกรและสภาพ
แวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบ
การติดตาม มีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรม
กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว

 11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)

 11.3  หัวหนางานตรวจสอบภายใน
   ชื่อ นายบุญชัย นันทพิเชษฐกุล หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
       คุณวุฒิทางการศึกษา
       ปริญญาตรี-วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
       ปริญญาโท-ปโตรเคมีและวทิยาศาสตรและโพลิเมอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
       ประวัติการทำงาน
        2542-2545         QA & Technical Service Manager-บมจ. เอ.เจ. พลาสท
        2545-ปจจุบัน          หัวหนาหนวยงานตวรจสอบภายใน-บมจ. เอ.เจ. พลาสท
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       การฝกอบรมที่เกี่ยวของ
        เทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน-จุฬาลงกรณวารสาร

12.  รายการระหวางกัน

  ในระยะเวลาหน่ึงปที่ผานมาบริษัทฯ ไมมีการทำรายการระหวางกันกับกิจการที่เก่ียวของกัน

 

13.  การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ

  ผลการดำเนินงานของบริษัท
  ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผานมา
            รายไดจากการขายยังมีอัตราการเติบโต โดยบริษัทฯ ไดขยายฐานการตลาดท้ังในและตางประเทศเพ่ือรักษาสวนแบงตลาด 
เนื่องจากมีความตองการสินคาเพิ่มขึ้น ปจจุบันผูผลิตแผนฟลม BOPP ในประเทศมีรวม 2 ราย ซึ่งมีสวนแบงการตลาดในประเทศ
ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน สำหรับตลาดแผนฟลม BOPET บริษัทฯ เปนผูนำสวนแบงการตลาดในประเทศ จากผูผลิตรวม 3 ราย 
เชนเดียวกับผลิตภัณฑใหมคือแผนฟลม BOPA (Nylon) ที่บริษัทฯ เปนผูนำสวนแบงการตลาด จากผูผลิตรวม 2 ราย นอกจากนั้น
บริษัทฯ ยังไดเปรียบผูผลิตจากตางประเทศ เนื่องจากผูนำเขาจะตองรับภาระภาษีนำเขาทำใหสินคานำเขามีตนทุนสูงกวาสินคา
ของบริษัทฯ ประกอบกับกลยุทธทางการตลาดของบริษัทฯ จะเนนที่การผลิตสินคาใหไดคุณภาพและมาตรฐานเปนที่พึงพอใจ
ของลูกคาและมีราคาขายที่ยุติธรรม ทั้งนี้จะตองมีบริการหลังการขายที่ดีและมีความสัมพันธกับลูกคาอยางใกลชิด
        บริษัทฯ ไดพยายามติดตามการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากผลกระทบท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ปจจุบันบริษัทฯ
ไดทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยในประเทศ เพื่อปองกันความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบตอจำนวนเงินบาทที่บริษัทจะไดรับชำระจากลูกหนี้การคาตางประเทศ หรือตองจายชำระใหกับ
เจาหน้ีตางประเทศ

  ผลการดำเนินงานที่ผานมา
  ในป 2556 รายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 254.96 ลานบาท หรือรอยละ 4.95 เมื่อเทียบกับป 2555 เนื่องจากปริมาณขาย
ที่เพิ่มขึ้นตามความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามราคาขายเฉลี่ยมีการปรับตัวลดลง โดยเปนผลมาจากการแขงขัน
ดานราคาของผูผลิตแผนฟลมท้ังในและตางประเทศ ในขณะท่ีอัตราสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายป 2556 เพ่ิมข้ึนรอยละ 
2.4 เมื่อเทียบกับยอดขาย (จากป 2555 รอยละ 91.93 เปนรอยละ 94.33 ในป 2556) เนื่องจากราคาขายที่มีการปรับราคาลดลง
ของแผนฟลม BOPET และตนทุนที่เกิดจากการทดลองเครื่องจักรสายการผลิตใหมของ BOPET สายที่สี่และสายการผลิต BOPP 
สายที่หา ประกอบกับบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจายของเงินกูระยะยาวที่เพิ่มขึ้นจากสายการผลิตใหม และยังมีผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศเนื่องจากคาเงินบาทที่ผันผวน จึงทำใหบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในป 2556 ขาดทุนสุทธิ 
97.98 ลานบาท แตอยางไรก็ดีสำหรับตลาดแผนฟลม BOPP แผนฟลม BOPET แผนฟลม BOPA และแผนฟลม METALLIZED 
ยังเปนที่ตองการของตลาดซ่ึงมอีัตราการเติบโตสูงและปจจุบันเปนตลาดของผูขาย
        สำหรับคาใชจายในการขายและบริหาร บริษัทฯ ไดพยายามลดคาใชจายในการดำเนินงาน โดยมีนโยบายในการใช
บุคลากรและทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
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            ฐานะการเงินของบริษัท
  สินทรัพย
  สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2554-2556 มีจำนวน 6,007.62 ลานบาท 6,107.80 ลานบาท และ 7,541.78 
ลานบาท ตามลำดับ ประกอบดวย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิประมาณ รอยละ 68-75 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับการคาสุทธิ
ประมาณรอยละ 9-12 และสินคาคงเหลือประมาณรอยละ 12-15  ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมในป 2554-2556 สวนใหญ
เปนการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ เพื่อเพิ่มสายการผลิต BOPET สายที่ 3 ในป 2554 และสายการผลิต BOPP 
สายที่หาในป 2555 และสายการผลิต BOPET สายที่สี่ในป 2556  
  สำหรับลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับสุทธิ โดยลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับสุทธิในป 2554 ถึงป 2556 มีจำนวน 709.86 
ลานบาท 664.44 ลานบาท และ 706.70 ลานบาท เพิ่มขึ้นตามยอดขายประกอบกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นสูงตามราคาน้ำมันดิบ 
และสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสายการผลิตใหม โดยสินคาคงเหลือในป 2554 มีจำนวน 864.59 ลานบาท ป 2555 
จำนวน 862.61 ลานบาท และ 950.96 ลานบาทในป 2556  ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ พยายามปรับปรุงระบบการติดตามลูกหนี้
และการบริหารสินคาคงคลัง ประกอบกับการที่สินคาของบริษัทฯ เปนที่ตองการของตลาด ทำใหการบริหารสินทรัพยหมุนเวียน
ในระยะ 3 ปที่ผานมาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพของสินทรัพยดีขึ้น โดยระยะเวลาการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยประมาณ 
45-48 วัน ในป 2554 ถึงป 2556 และเมื่อเปรียบเทียบอายุลูกหนี้กับนโยบายการใหสินเชื่อของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากฐานะ
ทางการเงิน ประวัติการชำระเงิน และปริมาณการสั่งซื้อของลูกคาแตละราย เปนตน จะเห็นวาการเก็บชำระหนี้ของบริษัทฯ
มีประสิทธิภาพดี ซึ่งลูกหนี้ที่คางชำระสวนใหญเปนหนี้ที่ยังไมถึงกำหนดชำระ (รายละเอียดตามขอ 5 ของหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวม เทากับ 7,541.78 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 เทากับ 1,433.98 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.48 โดยสินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ 5,644.80 
ลานบาท  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 706.70 ลานบาท และสินคาคงเหลือ 950.96 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวม
ดังกลาวสวนใหญเปนผลมาจากในป 2556 มีการเพ่ิมเคร่ืองจักร และอุปกรณของสายการผลิต BOPP สายท่ีหาและเพ่ิมสายการผลิต 
BOPET สายที่สี่ และสินคาคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพ่ิมสายการผลิตใหม
  สำหรับเงินลงทุนระยะยาวของบริษัท ณ สิ้นป 2556 เทากับ 23.95 ลานบาท เนื่องมาจากกลุมผูถือหุนใหญของบริษัท
ดังกลาวตองการขอเพิกถอนหลักทรัพยดังกลาวออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงทำคำเสนอซ้ือในราคา
ที่สูงกวาราคาตลาด ณ สิ้นป 2545 ทำใหราคาซื้อขายในตลาดเพิ่มสูงขึ้น (รายละเอียดตามขอ 3.5 และ 7 ของหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

  สภาพคลอง
  ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมาบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยูในเกณฑท่ีดี เน่ืองจากการมีผลประกอบการท่ีดี 
และมีการบริหารสินทรัพยหมุนเวียนประเภท ลูกหน้ีการคา และสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารสินทรัพยหมุนเวียน
ไดดี โดยระยะเวลาในการเก็บชำระหนี้โดยเฉลี่ยอยูในเกณฑที่ดี และอัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือมีสภาพคลองสูงขึ้น สำหรับ
กิจกรรมลงทุนบริษัทไดลงทุนในสินทรัพยถาวรเพ่ือเพ่ิมกำลังการผลิตแผนฟลม BOPP แผนฟลม METALLIZED และแผนฟลม BOPET 
และแผนฟลม BOPA (Nylon) นอกจากน้ีบริษัทไดพยายามชำระคืนหนี้เงินกูระยะยาวอยางตอเนื่องเพื่อลดภาระดอกเบ้ียจายลง
  แมวาบริษัทจะมีการบริหารลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ และเจาหน้ีการคาไดดี แตบริษัทยังคงตองพ่ึงพิงเงินกูยืมระยะส้ัน
เพื่อใชในการดำเนินธุรกิจ อยางไรก็ตามสภาพคลองของบริษัทฯ ก็ยังมีแนวโนมปรับตัวอยูในเกณฑที่ดี
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  บริษัทฯ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเงินกูอยูในเกณฑที่ดี โดยมีอัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ยเมื่อสิ้นป 
2554 จนถึง สิ้นป 2556 เทากับ 70.68 เทา 13.93 เทา และ 7.89 เทา อยางไรก็ตามหากพิจารณาอัตราสวนความสามารถชำระ
ภาระผูกพันซึ่งแมวาจะมีคานอยกวา 1 เทา แตบริษัทฯ เชื่อวาสถาบันการเงินตางๆ จะใหการสนับสนุนวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู
ระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาวแกบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ไดชำระเงินกูยืมและดอกเบ้ียอยางสม่ำเสมอ 

  แหลงที่มาของเงินทุน
  หนี้สินของบริษัทฯ มีจำนวนจาก 2,599.44 ลานบาทในป 2554 เปน 2,549.55 ลานบาทในป 2555 และ 4,141.42 
ลานบาทในป 2556 โดยหน้ีสินสวนใหญเปนเงินกูยืมท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยมีจำนวน 1,193.94 ลานบาทในป 2554 จำนวน 
1,299.32 ลานบาทในป 2555 และ 2,700.82 ลานบาทในป 2556 รองลงมา ไดแก เจาหน้ีและต๋ัวเงินจายการคาซ่ึงเกิดจากการซ้ือ
วัตถุดิบและหีบหอ จำนวน 1,068.61 ลานบาทในป 2554 จำนวน 1,051.96 ลานบาทในป 2555 และ 1,273.42 ลานบาทในป 
2556 ทั้งน้ีบริษัทฯ สามารถชำระหน้ีคืนอยางตอเนื่อง 
  ณ สิ้นป 2556 มีหนี้สินรวม 4,142.42 ลานบาท ซึ่งสวนใหญประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน 2,700.82 ลานบาท เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา 1,273.42 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินดังกลาวมาจากเงินกู
ระยะยาวของสายการผลิตที่มีการลงทุนเพิ่มและการซื้อวัตถุดิบมากข้ึน
  ในป 2556 บริษัทฯ มีทุนเรียกชำระแลว 399.44 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจำนวน 876.62 ลานบาท และ
กำไรสะสมจำนวน 2,124.30 ลานบาท ทำใหสวนของผูถือหุนมีจำนวน 3,400.36 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ยังสามารถดำรงอัตราสวน
ของหนี้สินตอสวนของผูถือหุนใหเปนไปตามขอกำหนดของสัญญาของสถาบันการเงินได 
  ทั้งนี้บริษัทฯ คาดวากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทจะเพียงพอกับภาระการชำระหนี้คืนทั้งเงินตนและ
ดอกเบี้ยและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะทำใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดต่ำลงในอนาคต

14.  อื่นๆ

       ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดง
ไวใน www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัทที่ www.ajplast.co.th
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A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

Annual Report Ending December 31, 2013
Of A.J. Plast Public Company Limited

1. General Information

 1.1 A.J. Plast Public Company Limited, a public company registration number 0107537001285 (formerly 
375), is engaged in manufacturing and distributing packaging films including BOPP film, BOPET film, BOPA film, 
and METALLIZED film. Production capacity for each individual product is specified as 104,000 tons per year for 
BOPP Film, 62,000 tons per year for BOPET Film, 18,000 tons per year for BOPA Film, and 10,800 tons per year 
for METALLIZED Film. The company’s products are flexible packaging materials that can be used in various 
applications such as food and snack packaging, garment bags, flower sleeves, gift wrap, lamination wooden 
coating, electrical wire wrapping, insulation, liquid products packages, and frozen foods packages. 
 The company’s products receive promotional privileges from the Board of Investment (BOI) Zone 3. 
The factory is located at the Leam Chabang Industrial Estate in Chonburi province, Thailand. 
 The company has a registered capital of 399,444,945 Baht, which are 399,444,945 ordinary shares at 1 Baht 
par value.  The paid up capital is 399,439,227 Baht, which are 399,439,227 ordinary shares. 
 Head Office is located at No. 95, Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien District, Bangkok 10150, 
Tel:  0-2415-0035 Fax: 0-2415-1211. Website: www.ajplast.co.th 
 The factory is located at Leam Chabang Industrial Estate No. 38/11 Moo 5, Thungsukala, Sriracha District, 
Chonburi Tel: 038-490330-5 Fax: 038-490-337. 

 1.2 Other companies that the company holds more than 10% shares
  - None - 

 1.3  Other Reference Persons
  Share Registrar  - Thailand Securities Depository Co., Ltd. 4th Floor
         No. 62 Ratchadapisek Rd., Klong Teoi, Bangkok. 
         Tel: 0-2229-2800 Fax: 0-2359-1262-3
       Auditor  -  Dr.Virach Aphimeteetamrong No. 1378 
         Dr.Virach and Associates Office 
         No. 518/3 Maneeya Center North Building, 7th Floor, 
         Ploenchit Road, Lumpinee District, Khet Patumwan, Bangkok  
         Tel: 0-2255-2518 Fax: 0-2253-8730
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2. Summary of Financial Information 

 2.1 Financial Information 
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Total Assets 7,541,780,448  6,107,797,425 6,007,621,045

Total Liabilities 4,141,425,434  2,549,549,626 2,599,443,374

Shareholders Equity  3,400,355,014  3,558,247,799 3,408,177,671

Sales Revenue 5,403,751,489  5,148,791,323 6,508,690,341

Total Revenue  5,452,359,486  5,286,593,211 6,573,706,836

Gross Profit 306,146,896  415,289,380 1,183,451,144

Net Income (Loss)  (97,977,051) 190,006,701 878,600,187

2013 2012 2011

(Unit: Baht)

(100 Million)

2013

Total Assets

2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011

Total Liabilities Shareholders
Equity

Sales Revenue Total Revenue Gross Profit Net Income (Loss)

75

80
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 2.2 Financial Ratio  

3. Policy and General Business Outlook

 3.1 Vision-Objective-Goal or Strategy in conducting business 
            The company clearly sets the vision in order to be accepted as a leader in investment and 
a plastic film producer-to be fair to trade partner-to have good products and services-to be awareness of 
social responsibility and concentrate on work safety. The Board of Directors set the vision objective concerning 
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Net Profit Margin  (%) (1.80) 3.59 13.37

Return on Equity  (%) (2.82) 5.45 31.19

Return on Assets  (%) (1.44) 3.14 15.25

Earning Per Share  (Baht) (0.25) 0.48 2.25

Dividend Per Share (Baht) 0.00  0.15 0.70

Book Value  (Baht) 8.51  8.91 8.53

2013 2012 2011

2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011
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with policy, target, direction, long term strategy and annual budget and delegated the management to make 
a presentation. The Board expressed its opinion together with the management before approval and set duty  
and responsibility of the Board-Management-Audit committee-A search and compensation committee-Risk 
management committee and the managing director specially clearly fixed responsibilities in financial
operation-per details in management structure.       

 3.2 History and path of business development
A.J. Plast Public Company Limited was founded on 25 March 1987 with a registration capital of 

1 million baht-Mr.Narong Suthisamphat was the founder (changed to Public Company Limited on May 3rd

1994) to produce and sell Bopp film. The ever first factory located at No. 19/111 Moo 7 Thakarm road
Samaedam Sub.district Bangkhuntien district Bangkok and on the 1st of June 2010 the household registration
changed to No.95 Thakarm road Samaedam Sub.district Bangkhuntien district Bangkok. Later on, the factory
was relocated to Laem Chabang Industrial Estate, Thungsukala, Sriracha district, Chonburi. The reason to move
out was that the old location was too small could not cope future expansion and beside that the new factory 
is wear to Laem Chabang seaport and near to the raw materials source (Polypropylene resin) in Rayong, which
is an a vantage to save a considerable transport cost.

The company has commissioned the BOPP line number two and introduced the first line of 
BOPET and expanded the METALLIZED line. Mid 2001, introduced the BOPP line no.3 and followed by 
METTALLIZED line no.2 at end of second quarter and third quarter of 2003 respectively. The BOPET line no.2 
was commission in 2004 and the first Nylon line was introduced in 2006. In 2008 added the BOPP line no.4, 
and in 2009 has invested for METTALLIZED line no.3. The BOPA line no.2 was added in 2011. The BOPET line 
no.3 was added in 2012, the BOPP line no.5 in 2013 and the BOPET line no.4 was installed toward the end 
of 2013. The BOPP line no.6 is under erection and expect to bring revenue before end of 2014. In 2010, the 
company disposed BOPP line no.1 and METALLIZED line number one, and 2012 disposed BOPET line number 
one and two.

At present the Suthisamphat group is the largest shareholders as of February 28,2014, holding 
shares ratio of 55.10 percent of number of shares subscribed.      

4. Nature of Business 

4.1 Nature of Business
The company is engaged in manufacturing and distributing flexible packaging materials i.e. 

BOPP film, BOPET film, BOPA film, and METALLIZED film. The company’s products are used in producing
consumer goods packaging, such as food and snack packages, garment bags, flower sleeves, gift wraps, paper
and wooden lamination, insulations to keep building cool, liquid products packages and frozen foods.
The products are distributed to domestic and external customers at a ratio of 38.35 and 61.65 % respectively
(calculated from net sales in 2013).

The company is operating under one identity and has none of affiliated and subsidiary 
companies.
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 4.2 Case of More Than One Product Lines
   The company has only one product line, which is flexible packaging material. However, the 
revenue structure by type of raw material can be shown as follow: 

 4.3 Business Goal
   The company is implemented business plan in order to preserve the domestic market share 
and to increase export volume. From the previous year, the company had sufficient capacity of BOPP film, 
BOPET film, BOPA film and METALLIZED film to supply customers, this resulted from continuous expansion 
which a bled the company to expand market bases both of domestic and export in order to accommodate 
future market growth. 

 4.4 Flexible Packaging Industry
         The packaging industry is continuously expanded especially the flexible packaging which out 
grown more than other packaging types which the growth comes from the domestic and export markets. 
The growth of flexible packaging comes from the following.
  1. The expansion of population
  2. The increase of population income per head
  3. Expenditure trend of consumers
  4. The increase of packaging converters

2013
Thousand

Baht

Type of Products
%

Thousand
Baht

%
Thousand

Baht
%

2012 2011

Domestic     
 - BOPP Film 1,172,571 21.70 1,279,973 24.86 1,366,516 21.00
 - BOPET Film 515,329 9.54 491,402 9.54 789,547 12.13
 - Metallized film 168,123 3.11 159,297 3.09 217,245 3.33
 - BOPA Film 216,164 4.00 307,850 5.98 247,232 3.80
 Total  2,072,187 38.35 2,238,522 43.47 2,620,540 40.26
International      
 - BOPP Film 1,948,980 36.07 1,698,225 32.98 1,836,043 28.21
 - BOPET Film 629,897 11.66 469,357 9.12 1,232,950 18.94
 - Metallized Film 183,856 3.40 165,711 3.22 260,437 4.01
    - BOPA Film 568,832 10.52 576,976 11.21 558,720 8.58
 Total  3,331,565 61.65 2,910,269 56.53 3,888,150 59.74
Total Sales Revenue 5,403,752 100.00 5,148,791 100.00 6,508,690 100.00

50



ANNUAL REPORT 2013

  5. The expansion of channel distribution
  6. Has an excellent identity to give value to the product
  7. Low raw materials cost more than other packaging
    The four flexible packaging types which the company has as follow, BOPP film, BOPET film, 
BOPA film and METALLIZED film and 70 percent of film types will be directed to foods and snack industries 
and the rest belonged to other packaging types. The flexible packaging will continue to grow no matter the 
level of economic growth.
    Those film types will be used for different applications which the users must compare the 
characteristic of film which is suitable to products, price can be a factor to decide the purchase from users. 

 4.5 Product Characteristics  
    The company manufactures and distributes BOPP film, BOPET film, BOPA film (Nylon), and 
METALLIZED film which have been used extensively in many industries such as packaging, adhesive tapes, 
and cassette tapes, frozen food industry etc. These four types of films can be used together or substituted 
one another depending on the final product’s characteristic and customers’ choice. 
  Characteristics of BOPP Film
  BOPP film is made of polypropylene resin, which can be used in: 
  1) Printing bags for consumer products packaging as it helps improving products’ appearances and 
   extending their shelf lives. 
  2) Adhesive tapes production 
  3) Paper and wooden lamination 
  4) Packaging of products such as garment and flower 
  5) Making gift wrapping paper
  Characteristics of BOPET Film
  BOPET film is made of polyester resin, which can be used in:  
  1) Printing packages or laminating over BOPP film for preserving food’s odor and freshness better than 
   BOPP film does. 
  2) Microwave heating as it can stand the high temperature
  3) Producing adhesive tapes
  4) Making the insulation in electrical wire, battery and capacitor industry
  Characteristics of METALLIZED Film
  METALLIZED film is made by feeding BOPP, BOPET or BOPA film through metalizing process. This film 
is considered as a specialty film which has better selling price than regular film and can generate additional 
revenue to the company. The important characteristics of METALLIZED film are,
  1) Sparkling effect on packages
  2) Barrier properties: Both of Oxygen and Moisture resistance are better than normal BOPP and 
   BOPET film.
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  Characteristics of BOPA (Nylon) Film
  BOPA film is made of Polyamide resin which has dominant characteristics in high puncture resistance, 
abrasion resistance and pin hole resistance. Therefore, BOPA film can be used to make packaging for variety 
of food and consumable products such as 
  1) Retort food and liquid food
  2) Liquid cleaner
  3) Liquid detergent
  4) Frozen food
  5) Grain, cereal, rice, wheat
  6) Coffee beans, tea
          The company’s products are under promotional privilege by BOI’s Zone 3 at Leamchabang Industrial 
Estate in Chonburi province (details per no.20 privilege from promotion in notes to financial statement as at 
December 31, 2013) 

 4.6 Market and Competition  
      4.6.1 Marketing Policy and Characteristics
    • Competition Strategy 
     - Producing products with high quality standard to satisfy customers and support production 
      in the related industry 
     - Offering fair prices to customers
     - Ensuring on-time delivery
     - Providing excellent after sales service. As the company’s products will be processed by 
      customers, providing customers with information and suggestions will benefit the customers 
      and consequently strengthen the relationship. 
    • Target Customers’ Characteristics. The company’s customers can be categorized as follows:  
     - Printing factories, Side Seal bags and other packages printing factories, which the products 
      used as the products, food, snack packages. 
     - Adhesive tapes manufacturers
     - Electronic industry 
     No customer contributes more than 30% of the company’s total revenue. 
    • Distribution and Distribution Channels. The company distributes to both domestic and 
     international customers with the distribution channels as of December 31, 2013 as follows: 
     - Domestic market: The company sells directly to all types of customers. The domestic sale 
      was 38.35% of total sales revenue. 
     - International market: The company distributes products to many countries including Taiwan, 
      Hong Kong, Vietnam, Malaysia, Italy, Phili, Singapore, Indonesia, Australia, Korea and Japan, 
      etc. In most cases, the products are sold through the agents who directly coordinate with 
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      customers. The customers open the L/C directly to the company and the agents receive 
      the commission. The international sale accounted for 61.65% of total sales.
  4.6.2 Industry Condition and Competition 
         - Plastic Packaging Industry     
            Plastic packaging products which the company produces and distributes to both domestic  

and export markets consist of BOPP, BOPET, BOPA and METALLIZED Films. The products are used
    by printing houses and converted to packaging for food and non-food applications.

The demand of packaging materials has expanded rapidly especially in food industry which  
    relies on plastic packaging because plastic is light, easy to transport and low cost. In addition, the 

design of plastic packaging is attractive in the eyes of final consumers. The demand of packaging 
    materials is attributed by the growth of population and economy which create purchasing power 
    and demand for consumption.
          - Competition 

The packaging materials are well received and very much in demand which led the capacity
    expansion in order to cope with the market growth. As competition can occur at any level of 

market demand, therefore, the company has developed personnel in marketing and production
    in attaining high level of efficiencies. The company’s policy is to produce quality products with 
    reasonable price and fast deliveries.
            The plastic raw materials and products imported from free trade areas of which Thailand is a 

member, i.e. AFTA, Asean-Korea, Asean-China are eligible for 0% import duty. This would allow 
    the company products to obtain lower production cost and becomes more competitive 

compared with products from other producers outside the free trade areas. Thailand is searching 
    for more economic partnership in order to expand international trade that will promote business 

activities and wealth to people as the whole. Peru is the latest partnership agreement which 
    came into effect in 2012. The change of AFTA’s status to AEC in 2015 means that the activities 
    will expand rapidly not only in trade but there will be a flow of investment, service and labour 
    across the whole region. The coming negotiation is the European Union (EU) which will come in 
    place of the GSP (Generalized System of Preference) which Thailand will not be eligible for the 
    preference of import duty from 2014 due to the rise of the national income. This outcome is in 

line with the FTA’s objectives in attaining, stability and economic growth within the member 
    state competitive edge. Therefore, the company and other producers must adjust and develop 
    themselves in order to face future intensive competition.

   • BOPP Film  
    BOPP film is frequently used in flexible packaging industry due to its low cost and quality to 

efficiently preserve shelf life of foods and snacks. BOPP film is growing at a fast rate due to the
    growth of population and economy at all levels which in turn create a constant demand for 
    consumer goods. Market price is determined mainly by demand and supply.
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    There is only one domestic competitor which is Thai Film Industry Public Company Limited. 
    As the company employs the market strategy which emphasizes on product quality, outstanding 
    after sales service and strong customer relationship, the company is able to maintain the same 
    level of market share. The company also has a competitive advantage over overseas producers 
    as domestic customers normally base their decisions on product quality, lead time to delivery 
    and import duty.  In the past, high import duty served as a barrier to protect local producers. 
    However, the import duty is gradually reduced in line with World Trade Organization (WTO) and 
    FTA commitments. The company is aware of the situation and already prepared for it.

   • BOPET Film
    BOPET film is another type of packaging material. Its properties are suitable for odor and flavor 
    retaining and also extend product life. Therefore, a decision to use either BOPP film or BOPET film 
    depends on the applications. Apart from the extensive use in food industry, BOPET film can be 
    applied in various industries such as electric wire wrapping, building heat insulation, audio vision, 
    air duct and apparel decorations due to its excellent heat resistance and electrical insulation. 
    There are only two domestic competitors which are Thai Film Industry Public Company Limited 
    and Polyplex (Thailand) Public Company Limited. However, these competitors give no direct 
    impact on company’s position because of high level of demand in the market. Furthermore, as 
    most customers order a combination of BOPP and BOPET films at the same time, they generally 
    prefer to order all film types from the same producer instead of making split orders. The company 
    also has a competitive advantage over imported films as the local customers not only consider 
    product quality and standard, but also lead time to delivery, import duty, and term of payment. 
    The competition in BOPET film in both local and international market is still not severe.
 
   • METALLIZED Film. 
    This film is made by metallizing plain film with Aluminum, which allows the film to prevent air 
    and humidity permeability better and further extends the life of packaged product compared 
    with using regular films. Thus, METALLIZED film is suitable for product packaging. Moreover, this 
    product can be used in other industries in many applications such as flower wrap or air duct 
    cover as it can also prevents heat circulation. At present, the company has two METALLIZED 
    machines which constantly generate revenue for the company. While there are competitors for 
    METALLIZED film, the company expects that this line of business will continuously generate 
    more sales revenue as there is a continuous growth in local and international markets and the 
    competition is not severe.  

   • BOPA Film (Nylon)
    BOPA film is being used extensively in packaging for liquid food industry and frozen food 
    because of its excellent characteristics in pin hole resistance, heat and cold resistance, oil 
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    resistance, and abrasive resistance. Therefore, BOPA film, BOPP film and BOPET film are the 
    company’s products which can be used extensively in food and consumable product industries.
    While there is another domestic producer, Thaipolyamide Company Limited, who started 
    producing the BOPA film at the same time, the company has been using past experience in films 
    production and distribution to quickly gain market penetration. The success is also caused by 
    product quality, after sales service and the company’s business nature which has no conflict 
    of interest with customers.
    For competition against imported product, as there was no domestic manufacturer of BOPA film 
    in the past, the product is still imported now but at a lower proportion. The company is 
    confident that, within a short time, it will be able to compete based on its product quality and 
    service and will capture more market share.

 4.7 Product Procurement
  Production
  The company manufactures film by extruding and processing plastic resin into film sheets. 
The sheet is slit into sizes according to customers’ orders. The company has one factory, which is located 
at Leam Chabang Industrial Estate in Chonburi province. The total production capacity is 194,800 tons 
per year. 
    Production capacity for each individual product is as follow:
               BOPP Film                             4   Lines (104,000 tons/years)
               BOPET Film                          2   Lines (62,000 tons/years)
               METALLIZED Film              2   Lines (10,800 tons/years)
               BOPA Film                            2   Lines (18,000 tons/years)
         The new BOPP line which has a production capacity of 38,000 tons per annum is under  installation 
and expect to start production by the last quarter 2014 and the company has invested more in CPP film line 
which the annual production capacity is estimated at 16,000 tons. The installation is expected to complete 
by the beginning of 2015 which will offer more products to customers.  
  Production Policy
  It is the company’s policy to produce a high quality product and to conform to ISO 9001: 2008 
standard in order to be well accepted in both domestic and international markets and then customers could 
use our products effectively in the related industry. Factors that allow the production to meet high quality 
standards are: 
  - Human resource needs to be developed and trained to effectively work to support the industry’s 
   expansion
  - Machinery needs to be modernized to respond to the increasing customers’ demand and allow 
   production control to be more effective and efficient 
  - Raw material needs to be procured from a high quality and fairly priced sources
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  Procurement of Raw Material
  The raw materials used in film production are Polypropylene resin for BOPP film, Polyester resin for 
BOPET film, and Polyamide resin for BOPA film. In 2013, most resin supplies came from domestic sources 
which accounted for 89.18 percent while 10.82 percent were imported. The company purchase plastic resin 
from one domestic producer more than 30% of total purchases and those producers are not related to the 
company. The rest of the plastic resin was imported from United States, Korea, Japan, Hong Kong and 
Singapore, etc. 
  Plastic resin is considered a commodity which enables the company to procure the raw materials 
with equal quality from domestic and oversea sources. At present, most raw materials are procured from the 
domestic suppliers because the price is competitive and the inventory can be efficiently managed as there is 
no need to keep high stocks. However, some of the resins are imported in order to reduce risk of relying on a
few domestic suppliers. 
  Impact on environment
        Operation to reduce impact on environment
        Production method of production plastic film is to extrude plastic resin and progress to produce 
plastic film which pollution free such as odors, noise, smoke and polluted water. The company has hired the
expert to check the present system which the data collected are within the standard set by the industrial 
ministry and poses no impact to environment. 
        Investment cost to control the environment during the past three years
        - None –
        The impact when compared to regulations set
         - None –
        Conflict or legal dispute related to environment       
         - None –

 4.8 Work in Progress
           - None –

5. Risk Factors

  The following factors may cause risks for investors or the securities issuer.

 5.1 Raw Material’s Price Volatility and Shortage
   The major raw materials used in film production are Polypropylene resin for BOPP film, Polyester 
resin for BOPET film, and Polyamide for BOPA film. Those three resins can be procured from either the domestic 
or oversea sources as they possess similar quality. In 2013 the resin prices has greatly fluctuated due to the 
increase in crude oil price. Therefore the increasing price of the resin will have direct impact on the company’s 
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cost of production because the resin cost is constituted a major production cost. However, in most cases the 
company can adjust the film price in relation to the resin cost with the customer’s acceptance.

 5.2 Risk of Relying on Major Raw Material Supplier
   The company purchases plastic resin from domestic main producers which are HMC Polymers 
Co, Ltd., Indorama Polyester Industries Public Company Limited, and Sojitz (Thailand) Co, Ltd. The combined 
orders from those 3 producers for the past year were 51.48, 25.21 and 10.51 percent out of total purchase 
respectively. However, the company can order plastic resin anywhere either from domestic or abroad because 
plastic resin is regarded as commodity product, even trade terms can be different. For importing plastic resin, 
the company must be prepared for long delivery time, long period of stock keeping and foreign exchange risk.

 5.3 Risk in international trade from Anti-Dumping measurement
   The free trade agreements open doors for the flow of goods between trade partners but at the 
same time every country has a measurements to encourage its own people to purchase goods produced in the 
country in order to reduce the imported goods by introducing non tariff barrier and tariff barrier measurements. 
Therefore, the introduction of Anti Dumping measurements in countries that have plastic producers and our 
own customers. The importers must pay extra duty on top of normal duty if we cannot counter charge. 
But at the same time, it will be a good opportunity to do a long term business when the investigation was 
proven that we did not dump the goods according to the charge.     

 5.4 Risk of Hedging on Foreign Exchange Rate 
   In 2013, the company converted most of loan liabilities from trust receipts into Thai currency to 
prevent risks on foreign exchange. The company made a forward exchange contract on the already established 
letter of credit (details per no 19 on foreign currency transactions and in 28 on events after the reporting 
period notes to financial statements as at December 31, 2013) commitment and contingent liabilities.
   As the company received parts of its earnings in U.S. dollars from exporting its products, the 
exchange rate risk can be mitigated. Such revenue is expected be sufficient for the company’s annual debt 
payment, specifically for the amount that exceeds the amount hedged by the forward contracts. However, 
the company still expose to the foreign exchange rate risk if such revenue decreases. 

 5.5 Risk of Management and Administration 
   At the last closing date, February 28, 2014, as Suthisamphat Group owns 55.10% of the total shares 
sold, the group can control the shareholders’ meeting decision including appointment of committee members, 
or any other matter that needs the majority vote of the shareholders’ meeting unless it is legally or company 
policy required that three quarter of the votes are needed.   
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 5.6 Financial Risk from obtaining big amount of loan
   At end of 2013 the company has an obligation from long term loan amount of 2,074.64 million baht 
from financial institutes for investing in BOPP and BOPET lines which the repayment of principal and interest 
will start from 2014 to 2021 which conditions set by the financial institutes that the company must maintain 
D/E ratio not more than 3 throughout the loan contract period. At present, the D/E ratio of the company is 
1.22 which may become a risk if the company cannot maintain the D/E which the company may breach loan 
contract and if the creditor rescind the contract or change loan conditions which may affect the company’s 
liquidity and financial position.

6. Shareholders 

  The following table illustrates a list of ten largest shareholders by combining the related parties as 
of February 28, 2014 as follows:

Name No. of Shares Ratio (%)

 1. Suthisamphat Group1   220,071,807 55.10
 2. Mr.Chanyuth Chatpiriyapan 6,100,000 1.53
 3. Mr.Paiwan Chatpitak 5,940,000 1.49
 4. Mrs.Parinya Khancharoennsuk 4,804,144 1.20
 5. Mr.Songchai Atchariyahiranchai  3,170,000 0.79
 6. THAI NDVR Co., Ltd. 3,040,912 0.76
 7. Mrs.Daranee Chatpiriyapan 3,000,000 0.75
 8. Mr.Titanon Nakasiri 2,830,600 0.71
 9. Mr.Somkiat Terdtoolthaveedej 2,700,000 0.68
 10. East Fourteen Limited-Dimensional Emer Mkts Value FD 2,076,900 0.51
                                        Total 253,734,363 63.52

1Consists of shares owned by Mr.Narong Suthisamphat 131,780,977 shares (including spouse’s shares and companies that 
Mr.Narong or spouse owns more than 30%), by Mr.Kittiphat Suthisamphat 61,360,064 shares (including spouse and child under 
20 years old’s shares), by Ms.Ajla Suthisamphat 26,106,900 shares, by United Food Public Company Limited 823,866 shares 
(Mr.Narong Suthisamphat and Mr.Kittiphat Suthisamphat each own more than 30% of United Food Public Company Limited)

7.  Dividend Policy

  The company has a policy to pay dividend not less than 30% after allocation to statutory reserve, this 
depends on the use of cash flow, investment plan, conditions of money and capital markets and conditions 
set by financial institutions. The interim dividend payment depends solely on the discretion of the Board of 
Directors, share dividend can be substituted for cash dividend.    
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8. Management Structure

 8.1 Directors
  The board of director consists of 8 members (as of December 31, 2013): 
   1.  Mr.Narong Suthisamphat     President
   2.  Mrs.Napaporn Suthipongchai    Vice President
   3. Mr.Kittiphat Suthisamphat    Vice President and Managing Director
   4.  Mr.Ninnat Olanvoravuth    Chairman of Audit Committee and 
           Independent Director
   5.  Mr.Thien Rattitamkul     Audit Committee and Independent Director
   6.  Mrs.Chavida Srisangnam    Audit Committee and Independent Director
   7. Mr.Supote Tonurat     Director
   8. Mr.Surasak Gosiyachinda    Director
  Authorized persons with legally bound signatures
   1.  Mr.Narong Suthisamphat     President or
   2.  Mrs.Napaporn Suthipongchai    Vice President or
   3. Mr.Kittiphat Suthisamphat    Vice President and Managing Director
   sign and affix the company’s seal on or two other directors jointly signed and affix the company’s 
   seal on.

  Scope of Authorities of the Board of Directors
         The Board of directors has a duty and responsibility to direct the running of the company according 
to the law, objective and the internal rules of the company including passing solutions at the shareholders’ 
meeting and take care the interest of the company. In short, the duty and responsibility of the board are as 
follow:
  1. Perform duties based on skills, knowledge and experience in order to make the company 
   achieve its goal and best interests in compliance to the laws, company’s policies as well as 
   shareholders decision with prudence and responsibility to the shareholders. 
  2. Review and consider the policies and business direction proposed by the Management Committee 
   including any decisions that are beyond the Management Committee and the Managing Director’s 
   authorities. 
  3. Monitor the Management Committee to effectively manage according to the company’s policies. 
   Have the Management Committee presents only issues that have significant impact on the 
   business including acquisition or sale assets of the registered companies and related companies 
   transactions in compliance with the regulations of the Securities Exchange Commission and 
   Securities Exchange of Thailand and have them approved by the director who has no conflict 
   of interest. 
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   4. Review any operation according to the ethics of doing business, management, and staff and 
    used such ethics as guidelines in the organization. 
   5. Elect some of the directors to be members of the management committee. Authorize and 
    determine the scope of the authorization and command to the management committee 
    and the managing director in the way that the company’s objective can be achieved. Such 
    authorization must not be given to the party that may have any conflict of interest with the 
    company or the company’s subsidiaries. 
   6. Appoint and remove authorized directors with legally bound signatures

   Summarization of number of meeting attended by directors

   Minutes of the meeting to be recorded in full and the records are approved by the board and 
 signed by the chairman.

   Executive Management consists of 3 members   Titles
   1. Mr.Narong Suthisamphat      President
   2. Mrs.Napaporn Suthipongchai     Vice President
   3. Mr.Kittiphat Suthisamphat     Vice President and Managing Director

   Scope of Authorities of the Management Committee
   1. Approve important policies by aligning the company’s objectives, mission and guidelines as well  
    as the supervision of manufacturing and distribution.
   2. Approve the acquisition of fixed assets under Baht 50 million in compliance with the Stock Market 
    of Thailand’s regulation regarding acquisition or sale of the registered companies’ assets or the 
    related transaction or any other related regulatory agency’s.

Name No. of meeting attendedTitle

Mr.Narong Suthisamphat President   13/13
Mr.Kittiphat Suthisamphat Executive vice President                      13/13
Mrs.Napaporn Suthipongchai Executive vice President 12/13
Mr.Ninnat Olanvaravuth     Independent director and Audit Committee 12/13
Mr.Thien Rattitamkul Independent director and  Audit Committee 13/13
Mrs.Chavida Srisangnam Independent director and  Audit Committee  13/13
Mr.Surasak Gosiyachinda       director    13/13
Mr.Supote Tonurat          director   13/13
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  3. Approve investment in a new project or business expansion and submit to the board of directors 
   for further approval. 
  4. Perform regular business operations that are beyond the authority of the managing director.
  Audit Committee consists of 3 members    Titles
  1.  Mr.Ninnat Olanvoravuth    Audit Chairman
  2.  Mr.Thien Rattitamkul     Audit Committee
  3.  Mrs.Chavida Srisangnam    Audit Committee
           Mr.Thien Rattitamkul, an Audit Committee No.2 has knowledge and experiences in reviewing the 
  audited financial statements of the company.

  Scope of Authorities of the Audit Committee
  1. To review company’s financial statements for accuracy and adequacy purpose.
  2. The committee will ensure that the company must have appropriate and efficient of internal 
   control system and shall review in the appointment, reassignment or dismissal of the internal audit. 
  3. To ensure that the company has duly complied with the laws on securities and exchange, the Stock 
   Exchange of Thailand’s (SET) requirements and other laws relating to the company’s business.
  4. To consider and propose to appoint the independence financial auditor and to fix his auditing 
   fee, and to hold a meeting at least once a year with the auditor without the presence of the 
   management.
  5. To review the disclosure of the company’s information in case there is any connected transaction 
   or any transaction with possible conflict of interest to ensure that the transaction is accurate, 
   complete and transparent.
  6. To openly provide a report to the company’s annual report signed by the chairman of the audit 
   committee and the report must contain the following information:
   A.  The opinion related to the acceptability and appropriateness of the financial accounting report.
   B.  The opinion related to the adequacy of the internal audit control.
   C.  The opinion related to the compliance of regulations set by the Stock Exchange or other laws 
     related to company business.
   D.  The opinion concerned with the appropriateness of auditor.
   E.  The opinion concerned with the business relations which may lead to a conflict of interest.
   F.  Number of meeting and the presence of each audit committee.
   G.  The opinion concerned with the feed back from the performance of their duties.
   H.  Other opinion that the investors should be informed under the scope of responsibilities 
     authorized by the Board of Directors.
  7. To act according to designation by the Board of Directors upon the Audit Committee’s approval.
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 The search and compensation committee consists of 3 members
    1.  Mr.Thien Rattitamkul              Chairman of search and compensation committee
    2.  Mr.Surasak Gosiyachinda        A committee member
      3.  Mrs.Chavida Srisangnam         A committee member

 Scope of the selection sub-committee and to consider the compensation
  1. To consider the structure of organization – factor and qualifications of director and managing 
   director
  2. To select an able and knowledgeable person for directorship or managing director position and 
   propose to the Board or to the shareholders’ meeting for an approval
  3. To consider the reward structure for the directors, or the managing director such as payments to 
   directors, salaries, annual payments, meeting’s fees-gratuity-bonuses and other benefits either 
   in cash or non cash payment
  4. To find suitable candidates for future replacement of the current managing director and the 
   chairman
  5. To perform other tasks as delegated by the Board regarding to selection and compensation

  Summarization of number of meeting attended 

  Summarization of number of meeting attended by Audit Committees

 Risk management committee consists of 3 members Titles
         1.  Mr.Kittiphat Suthisamphat                              Chairman of risk management committee
        2.  Mr.Ninnat Olanvoravuth                             A committee  member
     3.  Mrs.Napaporn Suthipongchai                      A committee member 

Name No. of meeting attendedTitle

Mr.Ninnat Olanvaravuth     Independent director and Chairman of AC  5/5
Mr.Thien Rattitamkul Independent director and  Audit Committee 5/5
Mrs.Chavida Srisangnam Independent director and  Audit Committee 5/5

Name No. of meeting attendedTitle

Mr.Thien Rattitamkul Chairman of search and compensation 1/1
Mr.Surasak Gosiyachinda       A committee member 1/1
Mrs.Chavida Srisangnam A committee member 1/1
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Scope of authority of risk committee
  1. To review and propose policies and the framework of risk management to the Board of director for 
   approval
  2. To consider the review and recommending risk that is acceptable to and to propose to the Board
   for approval
  3. To monitor the development and continuously follow the framework of risk management in order 
   that the company attains the efficiency of risk management
  4. To coordinate with audit committee relating to important risk and to have the internal auditor as

the reviewer as to ensure that the company has a suitable internal control system for risk management
   including the introduction of suitable management risk to the organization
  5. To perform tasks relating to management risk as delegated by the board

   Summarization of number of meeting attended 

 8.2 The company’s management as at 31 December 2013 consisted of 13 persons
   1. Mr.Kittiphat Suthisamphat              Managing  Director

                                                                 And Acting general manager for BOPA line                                    
   2. Mr.Thosphol Chinandej                  Deputy Managing Director
   3. Dr.Vouravis Veerakachen                Assistant Vice President
   4. Mr.Peter Barnes                               General manager for METALLIZED line
   5. Mr.Alano Lopez Matias                  General manager for BOPP line
   6. Mr.Fritz Friedrich Schanzer             General Manager Consultant
   7. Mr.Rajeev Parashar                          General Manager for BOPET line
   8. Ms.Pacharaporn Suebsantiwong       Planning Manager
   9. Mr.Pongnet Mandudananda              Marketing Manager
   10. Mr.Boonyarit Likitcharoenwattana   Financial Manager
   11. Ms. Varaporn Posakabutr                  Purchasing Manager
   12. Mr.Pradit Boonkanphai                     Computer Manager
   13. Mr.Sophon Maneerat                         Personnel Manager

Name No. of meeting attendedTitle

Mr.Kittiphat Suthisamphat   Chairman of risk management committee 2/2
Mrs.Napaporn Suthipongchai    A committee member 2/2
Mr.Ninnat Olanvaravuth          A committee member 2/2
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  Scope of Authorities of the Managing Director
  1. Supervise, manage and operate the business for the best interest of the company under the
   authority given by the board of directors. 
  2. Approve trade terms for example determining customers’ credit limit, term of payment, procurement 
   and sales contract as well as change in trade terms
  3. Approve the acquisition of fixed assets under Baht 20 million
  4. Hire, appoint, penalize, and dismiss employees as well as promote and adjust employees’ reward 
   excluding any employees hired, appointed, penalized or dismissed by the board of directors.
  5. Determine the operational procedure for the company in compliance with the company’s policies, 
   the board of directors’ decision, labor law or any related regulations.
    
 8.3 Company’s secretary 
                According to new regulations issued by the Stock Exchange of Thailand relating to and the 
conducting a Good Corporate Governance, The company must have a secretary (currently is Mr.Thosphol 
Chinandej) whose role and responsibility is to advise the Board and Management to follow rule and regulations 
and his responsibility is to call the Board and the Shareholders meeting, assisting the Board to perform 
according to solutions and to keep related files and documents. 

 8.4 Management Remuneration 
      8.4.1 Financial Remuneration for 2013
         All eight company’s directors’ remuneration is Baht 3,690,000 as follow 
   1) Mr.Narong Suthisamphat              President                                  baht 365,000
   2) Mr.Kittiphat Suthisamphat            Executive vice president          baht 375,000
   3) Mrs.Napaporn Suthipongchai        Executive vice president          baht 370,000
   4) Mr.Ninnat Olanvoravuth         Chairman of audit committee   baht 615,000
                                                             and Independent Director        
   5) Mr.Thien Rattitamkul                     Member of audit committee    baht 615,000
                                                              and Independent Director
   6) Mrs.Chavida Srisangnam               Member of audit committee    baht 615,000
                                                               and Independent Director
   7) Mr.Supote Tonurat                          Director                                   baht 365,000
   8) Mr.Surasak  Gosiyachinda               Director                              baht 370,000
         Shareholders’ meeting (1/2013) on April 24, 2013 agreed to fix director’s fee to baht 300,000 and 
baht 220,000 for audit committee fee apart from receiving director fee and approved to pay directors’ meeting 
allowance for each time at baht 5,000 per person. 
         Salary and bonuses for all executive directors and management equals Baht 46.28 million. 
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  8.4.2 Non-financial Remuneration 
          All executive directors and management receive remuneration in the form of the provident 
 fund equals Baht 0.78 million. 

 8.5  Employees
    8.5.1 Number of employees as at December 31, 2013 and the remuneration included salary, bonus 
and provident fund in 2013 as f0llow:

        8.5.2 Remuneration in the form of salary and bonus is 258.02 million baht and the provident fund is 
3.39 million baht.
            8.5.3 No significant turn over of labor and no conflict of employment during the past three years.
          8.5.4 Employee development policy
               The company was provided ISO 9001:2008 certification which the objective of product quality 
procedures are, production, research and development, customer’s satisfaction and continuously develop 
employee that enable the company to bring efficient results. Therefore, The company set a training policy
for every level of employment which employee will be etageres to absorb new knowledge. The training 
method must be in line with the needs from the organization in the field of technical, vocation, security, 
health and environment.

Number of employeesDepartments

Management                3
Production            679
Marketing              23
Office              47
                                             Total            752
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Mr.Narong Suthisamphat 

President

Mrs.Napaporn Suthipongchai 

Vice President

Mr.Kittiphat Suthisamphat

Vice President and 

Managing Director 

Mr.Ninnat Olanvoravuth

Chairman of Audit Committee 

and Independent Director 

Mr.Thien Rattitamkul

Audit Committee and 

Independent Director

Mrs.Chavida Srisangnam

Audit Committee and 

Independent Director

Mr.Supote Tonurat 

Director

Mr.Surasak Gosiyachinda

Director

129,517,777

shares or

32.42%

-

61,360,064

shares or

15.36%

-

-

65,555 shares 

or 0.0164%

10,000 shares

or 0.0025%

18,000 shares

or 0.0045%

1997-Present

Feb 2000-

Present

2000-Present 

2000-Present

1994-Present

1981-Present 

2003-Present

1994-Present

1996-Present

1988-Present

2000-Present 

1991-Present 

May 2002-Present 

1999-Present 

1998-Present

President

President

Vice President

Vice President & 

Managing Director 

Director 

Secretary 

General 

Independent 

Director and 

Audit Committee

Director 

Managing Director 

Managing Director

Director

Director

Director

Director 

Director and 

Chairman of Audit 

Committee

A.J. Plast PLC

United Food PLC

(Snack Industry)

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

Association of Southeast 

Asian Institute of Higher 

Education 

Choomporn Industrial 

Palm Oil PLC

A.J. Plast PLC

Biomac Food

(Food Industry)

Silom City Inn Hotel 

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

United Food PLC

(Snack Industry)

Dynasty Ceramic PLC 

(Ceramic Industry) 

71

69

42

67

73

69

77

71

M.S. Economic, USC, 

California, U.S.A.

DCP Class 143/2011-IOD

MBA, St. Mary’s 

University, Texas, U.S.A.

DCP Class 44/2004-IOD

MBA

Sloan School of 

Management 

Massachusetts 

Institute 

of Technology, 

Boston, U.S.A.

DCP Class 72/2006-IOD

PhD,  Leadership and 

Organization Behavior 

U.S. International 

University

ACP Class 12/2006-IOD

DCP Class 121/2009-IOD

M.S., Public 

Administration, San Diego 

State University, U.S.A. 

DCP Class 41/2004-IOD

B.A. Economics

Thammasat University 

DCP Class 72/2006-IOD

BSC, Chulalongkorn 

University

DAP Class 48/2005-IOD 

B.A. Law

Thammasat University

DAP Class 48/2005-IOD

Father of 

Mr.Kittiphat 

Suthisamphat

Spouse of 

brother of 

Mr.Narong 

Suthisamphat’s 

spouse 

Son of 

Mr.Narong 

Suthisamphat 

         -

         -

         -

         -

         -

Information of the company’s directors and managements (as of December 31, 2013)
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Mr.Thosphol Chinandej 

Deputy Managing Director

And Secretary

Dr.Vouravis Veerakachen

Assistant Vice President

Mr.Peter Barnes

General Manager for Metallized

Mr.Alano Lopez Matias

General Manager for BOPP

Mr.Fritz Friedrich Schanzer 

General Manager Consultant

Mr.Rajeev Parashar

General Manager for BOPET

Ms.Pacharaporn Suebsantiwong 

Planning Manager

Mr.Pongnet Mandukananda 

Marketing Manager

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2006- Present

2008-Present

2006-Present

2006-Present

2008-Present

2008-Present

1990 – Present

1989 – Present

Deputy Managing 

Director 

And Secretary

Assistant Vice 

President

General Manager 

for Metallized

General  Manager 

for BOPP

General 

Manager

Consultant

General 

Manager for 

BOPET

Planning Manager

Marketing Manager

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

45

37

53

55

67

49

50

75

M.A., Organization 

Development 

 U.S. International 

University

DBA, International

 Business

Thammasat 

University

M.S., Industrial 

Engineering

University of 

Wisconsin

MBA, Finance

University of Wisconsin

Diploma (Dms) 

Operation 

University

Far Eastern University

Major: Bachelor of 

Science Civil 

Engineering

Mechanical Engineer 

Major: Special Machine 

Building for Biaxially 

Oriented Polypropylene

Film

Chemical H.B.T.L 

Hanpur

B.SC (PICIM) 

Christ C

hurch College 

B.Sc. 

Kasetsart University

B.A. Accountancy

University of College 

Dublin Ireland
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Name/Title1 Age Education/Training

Ratio
of 

share-holding2

Relationship
among

management 

Work Experience in the last five years

Period Title Organization

Mr.Boonyarit  

Likitcharoenwattana 

Financial Manager

Ms.Varaporn Posakabutr

Purchasing Manager

Mr.Pradit Boonkanphai 

Computer Manager

Mr.Sophon Maneerat 

Personnel Manager

-

-

-

-

2004-Present

1997-Present

 

Present

1999-Present 

1994-Present

Financial Manager

Fianancial 

Controller

Purchasing 

Manager

Computer 

Manager 

 

Personnel 

Manager

A.J. Plast PLC

United Foods PLC

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

56

70

58

54

MBA, Accounting

Ramkhamhaeng 

University

B.A., Accounting 

Thammasat 

University 

AUA Language 

Center 

Level 12

B.A. Major:

Administration 

Minor: Marketing

Chulalongkorn 

University 

Bachelor of Law

Ramkhamhaeng 

University

-

-

-

-

Notes:   1  Authorized persons with legally bound signatures are Mr.Narong Suthisamphat or Mrs.Napaporn Suthipongchai, Vice President or 
   Mr.Kittiphat Suthisamphat, Vice President sign and affix the company’s seal on or two other directors jointly signed and affix the 
   company’s seal on. 
  2  Including shares of spouse or dependents

Name United Food PLC*A.J. Plast PLC

Mr.Narong Suthisamphat President, Executive President

Mr.Surasak Gosiyachinda Director   Director

Mr.Boonyarit Likitcharoenwattana Financial Manager Financial Controller

* Related companies
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9. Corporate Governance

9.1 Polices of the corporate governance
A.J. Plast PLC realizes the importance of the good corporate governance which can be attained

by adhering to fairness and honesty and would like to see the responsibility of employees toward their works 
with clarity and integrity

The board of directors have set polices on good corporate governance as a guideline in 
conducting business which people will have to comply with
 1) To construct the management structure that set scope of responsibility of directors – executive
  directors-sub-committees and the managing director that will raise the efficiency of operations
 2) Ensuring that all procedures being carried out with efficiency under a good internal control system 

and an appropriate balance of power including clarity operation that can be checked and an 
  efficiency in disclosing information
 3) Ensuring that the report of financial statements reflexives true results of its operations including 
  appropriate steps to risk assessment
 4) To prevent the conflict of interest for the company’s benefit
 5) To instil conscience and morals to the management and employee to become good conduct-integrity 
  and responsibility in order to adjust themselves to future change
 6) To realize the rights of shareholders and stakeholders and to provide fair and equitable treatment to 

all people and to give opportunity to all stakeholders expressing their opinions and to give information
  when illegal actions took place and to find a compensation solution when the rights of stakeholders 
  were violated
 7) To have obligations to all shareholders, stakeholders and to promote social responsibility in order to 

preserve environment and to participate in sustainable development in accordance to the company’s 
  status.
 8) To prevent anybody using inside information for personal gain.
 9) To set a measurement in reporting any wrong doing or an offense against law place which may mar 

the company’s reputation or the financial position. The company will report the case at once and try
  to remedy the impact and to prevent any recurrence.
   The company sets a policy for Good Corporate Governance 5 headings as follow:

1. Rights of shareholders
The Board of Directors is well aware the importance of shareholders’ rights by setting a Good 

Corporate Governance Policy in order to create a confidence that the basis rights of shareholders will be 
protected such as buy-sell or transfer shares, the rights to receive adequate information, participation in 
shareholders’ meeting including the voting rights for important issues and the rights to share the profit.
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           The Board of Directors is well aware the importance of shareholders’ rights and equitable 
treatment, the Board must provide shareholders of adequate information in a timely manner for making 
decisions, shareholders have rights to participate in the meeting – to vote for the change of significant issue. 
To elect or remove directors. The Board of Directors has a policy to facilitate shareholders to attend meeting 
by sending out invitation letter to shareholders with full support documents-the invitation letter contains 
details of agenda and the board’s opinions-proxy forms and names of independent directors which the 
shareholders can give authorization to attend the meeting in advance and a map showing the venue of the 
meeting. Apart from this, the shareholders can check information related to the meeting from the company’s 
web site (www.ajplast.co.th) at least 30 days before the meeting. The company allows shareholders to 
register their name an hour before the meeting and the minutes of the meeting will be recorded in full.
   Shareholders meeting 
   There were one meeting in 2013, the first was an Annual General Shareholders’ meeting 
No.1/2013 dated 24 April 2013, those took place at the Montien Riverside Hotel, no 372 Rama 3 road, Bangklo, 
Bangkolaem, Bangkok. The company’s directors gave importance of the meeting and all directors included 
the audit committee and independent directors attended the meeting. Before the start of the meeting, the 
chairman clearly explained ways to cast vote and vote counting and appropriate time allocation, during the 
meeting, shareholders have equitable rights in giving opinions and making queries before vote casting and 
summarizing solution of each agenda including giving rights to shareholders one day in advance to questions 
issues related to the meeting.

  2. Equitable treatment of shareholders  
   The company is giving the importance of equitable treatment to shareholders on the following:
  1) The company send out invitation letter prior to the meeting together with annual report-proxy 
   forms and a map of the meeting venue at least 7 days in advance and at least 14 days in advance 
   in case of urgent matter.
  2)  Before the meeting, the company gives ballot papers to the shareholders and proxies and giving 
   opportunities to query before vote casting of each agenda.
  3)  Conduct the meeting by agenda as appeared in the letter of invitation and the company has a 
   policy not to add extra agenda without notifying shareholders in advance in order to allow 
   shareholders to study information before making decision.
  4)  List names of all independent directors in proxy forms that can lead and support shareholders to 
   give authorization and an opportunity to give authorization to any independent directors.
  5)  To record minutes of the meeting in full and send the report of the meeting to the stock exchange 
   of Thailand within 14 days after the meeting and to display the report in the web site together 
   with pictures taken in the meeting.

70



ANNUAL REPORT 2013

  6)  To set direction of written procedures concerning the use of inside information by warning 
   directors-management-staff and related persons not to use significant inside information to 
   change the share price not yet release to public according to the Securities Exchange act 
   B.E 2535 (1992) states that directors-executive or department manager or equivalent to finance 
   and accounting level must report stock holding at beginning of taking office and to report to stock 
   exchange commission with 3 days of stock transaction and the director and executive should 
   regularly submit to the Board a report on ownership of the company’s shares  
 
  3.  Role of Stakeholders
   The company is giving importance of rights to all group of stakeholders regardless of internal 
stakeholders such as employees or the management or the external stakeholders such as customers, suppliers, 
creditors, competitors or related parties because the company’s aware of strong support coming from 
stakeholders for competitiveness and profitability which eventually can be accounted as the long-term 
success. 
   The company provides channel of information for shareholders and related persons-one of 
the channel is the company’s web site. This will give shareholders a chance to air the opinions or to file 
complaints when discovered unfair treatment, legal act or unethical practice made by the company. 
The web site (www.ajplast.co.th) displays financial report and internal control system made by audit 
committee. The company has a system to protect the informers and will treat as confidential.
   Treatment of major stakeholders
    (1) Employee
   The company is aware that employee is a main factor to reach objective, there fore the company 
sets a policy on employee treatment in business ethical manual, it is the policy that the company should 
give fair treatment concerning with opportunity and reward including development of efficiency. In the previous 
years the company has motivated employee to reach work target by offering quarterly incentive bonus which 
yielded a considerable success, and also set work environmental manual for safety reason in order to protect 
assets and life of employee.
      (2) Customer
         The company aware the importance of customer’s toward business success and wishes to 
efficiently respond the demand from customers by setting policy on customer service in the manual and 
strictly keep commitments made with customers by providing good services and punctual deliveries with fairy 
price. To give up date information and strictly conform to conditions including set a system concerning with 
quality, volume and product safety including recommendations the use of products and services.
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   (3) Partners or Creditors 
         The company sets a policy toward fair treatment to partners and creditors by considering optimal 
benefit, the basis of fair reward for both sides and avoid a situation that may cause a conflict of interest.
                 (4) Competitors
        The company treats competitors under universal acceptance with in legal frame work on trade 
and competition, not to steal trade secret from competitor. The company in the past year had no legal 
conflict with competitors.
                (5) Environment and Society 
        For environment and society, the company sets a policy to conduct business that gives benefit 
to economy and society. The company situates at the Laemchabang industrial estate, producing plastic film 
through extrusion process. The plastic production process does not cause pollution such as odor, smoke and 
wasted water, and the level of gauge reading is within the standard set by the ministry of industries.

  4.  Disclosure and transparency
        Information disclosure is important to Good Corporate Governance which the company must 
give importance to information that is to give information to the stock exchange, shareholders, complete, 
up date, equitable and transparency. The company has an office for investor relations in order to give 
information and answer questions. Details of information disclosure and transparency are as follow:
      (1) Remuneration of Directors and Management
       See details of Directors and Management’s remuneration, heading 8.4 responsibilities of directors.
       The company discloses role and duties of the Board of Directors, audit committee, executive 
directors, a search and compensation committee, risk management committee and managing director and 
number of attending meeting under management structure.
       (2) Report of Board of Directors
        The Board of Directors has a responsibility toward the company’s financial statements and 
financial information that appear on the annual report. The said financial statements are prepared under 
generally accepted accounting principles and by choosing an appropriate accounting policy with consistent 
practice including adequately disclosure of financial information in the notes. 
   The Board of Directors has recognized the important Good Corporate Governance and recognized 
the important of shareholder’s right in receiving the correct and adequate company information for making 
decision in the shareholder’s meeting and the company has given all shareholders with equitable right in 
checking company’s operations.
   In this respect, the Board of Directors has appointed an audit committee which composed of 
independent directors they are responsible for the quality of financial reports and the internal control system. 
The opinion of the audit committee in this respect appeared in the committee’ report as shown in the 
annual report.
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   The board considered and satisfied with the control system which will create reasonable 
credibility in the financial statements as of December 31, 2013.
                  (3) Relation Investors
   The Board of Directors is aware of importance of financial and non financial disclosure related 
to business and operating performance with accuracy, sufficiency and credibility, which shows the company’s 
performance the true financial status of the company including the future performance. In doing this, the 
company must act in compliance to law and regulations related to the disclosure of information set by the 
Stock exchange of Thailand by passing information to shareholders through channel information of the stock 
exchange.
     The interested parties can receive information from the relation investor office by contacting 
Mr.Thosphol Chinandej, Tel 0-2415-0035, Ext. 144, Fax 0-2415-3795 or e-mail: investment@ajplast.co.th
          
  5.  Responsibilities of the Board of Directors
      (1) Structure of the board
           (1.1) Component of the board        
                 The board consists of 8 directors which is appropriate to the size of the organization 
and can be divided as follow:
    3 members as the executive directors 
    3 members as the independent directors (Three of which are in audit committee) 
    2 members as the directors 
    Therefore the 3 independent directors is 37.50% of the total directors and not less than one 
third of total directors. Therefore, the performance and managing of executive directors are under supervision 
of neutral independent directors which is considered a balance of power.
          (1.2) Tenure of Directors
                 Details under 9.3 selection of directors and management in component and selection 
of directors.
          (1.3) To fix qualification of independent directors
                 Details under 9.3 selection of directors and management in component and selection 
of independent directors
          (1.4) Combining or splitting a position
                 The chairman is a representative of major shareholders-holding 55.10 percent of total 
shares
                 The chairman is not the same person as the managing director but both are the 
representative from the same group of major shareholders, but the role and power of authorities are clearly 
separated in order to create a balance of power in managing the organization. However, the structure of the 
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board consists of more than one third of total directors which creates a balance of power that can effectively 
review the performance of the management.  
          (1.5) Company’s Secretary
                 Details in 8.3 under company’s secretary.
    (2)  Duties and responsibilities of the Board of Directors
          (2.1) Supervision policy
                The board believes that a good supervision system is an important factor in bring success 
and optimal benefit to the organization and share holders. The company is well aware of effective supervision 
in enhancing the transparency and competiveness. By doing this, the board has set a policy in supervising the 
management to adhere to the policy for a long term benefit to shareholders under 5 sections of Good 
Corporate Governance ship set by the stock exchange, those are, rights of shareholders, equitable treatment, 
role of stakeholders, disclosure of information and responsibilities of the board.
         (2.2) Leadership and vision    
                                The company clearly sets the vision in order to be accepted as a leader in investment 
and a plastic film producer – to be fair to trade partner – to have good products and services – to be awareness 
of social responsibility and concentrate on work safety. 
      The Board of Directors set the vision objective concerning with policy, target, direction, 
long term strategy and annual budget and delegated the management to make a presentation. The Board 
expressed its opinion together with the management before approval and set duty and responsibility of the 
Board – Management – Audit committee and the managing director specially clearly fixed responsibilities in 
financial operation – per details in management structure.
             (2.3) Conflict of Interest 
              The company set an important policy not to let directors, management and employee 
seek for their own interest and put it in ethical manual concerning with the acts of directors – management 
and employees and trying to avoid connected transactions which may lead to a conflict of interest with 
the company and in the case that is in avoidable and for the sake of company interest which the board must 
comply to conditions set by the Stock Exchange of Thailand and must strictly follow the criterion and disclose 
information related to the listed company. 
             Apart from this the Board will forbid the use of information received for their own 
interests or doing a business competing with the company or related transactions including not to use inside 
information for stock transactions or giving information to the outsiders for stock transactions which the 
company can make pensions as follow.
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      - Transactions which may lead to conflict of interest, The Board the considers the 
appropriateness the connected transactions which may lead to conflict of interest including the compliance 
of criterion set by the Stock Exchange as if conducting a transactions  with the outsiders. 
      - According to the Stock Exchange Act 1992 – directors and the management must 
report the holding of company stocks once in the office and giving report for stock transactions within 3 days 
to the Stock Exchange Commission and must also report to the Board of Directors. 
                        (2.4) Business ethics
             In order to give maximum benefit to shareholders for which the Board has a policy to 
recognize its important together with target attainment, therefore, the Board set a target and a procedure in 
order to reach the target as mentioned in the vision chapter. Therefore it is a duty of the director management 
and all employees to acknowledge and observe policy and regulation as stipulated in business ethics guideline.
         (2.5) Control System and Internal Audit
          The company has a policy in order to ensure efficiency and adequacy with acceptable 
risk level and suitable to surrounding conditions of the organization.  The internal auditor regularly monitored 
activities in order to adjust control measures more suitable to the surrounding and changeable risks. The Board 
has evaluated the company’s control system and concluded that the present control system is adequate and 
appropriated and can prevent the improper use of assets from management and authorized person. In the 
past, there was no flaw of this system and the company is confidence that the internal auditor will efficiently 
control the operations as directed by the company. 
           The board gives the importance of risk management including risk related to company’s 
operation according to 56-1.
     (3)  Board of Director’s Meeting
      There were 13 meetings in 2013, invitation letters together with agenda were sent out 
at least seven days in advance allowing them enough time to study and adequacy of meeting time. In the 
meeting each director can openly discuss the matter. In the case, dealing with an important issue, the 
interested director must stay outside the meeting room.
                  (4)  Remuneration of directors and management
      Remuneration of the directors: The company has clearly set the remuneration of the 
directors, which corresponds to that of the industry and competitive enough to maintain the directors with 
the required qualification.  Such remuneration was approved by the shareholders. In addition, there was an 
increase in audit committee’s remuneration according to the increase in their amount of work.
       Remuneration of management: Management’s remuneration follows the company’s 
policies by relating to the performance of the company and each individual executive. 
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    Details of remuneration in 2013
     -  Directors

    Other not in the form of financial reward
     Directors      none

     Executive directors and management  none

                    (5) Development of Directors and management
                          Director must be self developed by attending seminar or meeting with the Thai institute 
of directors, Stock exchange of Thailand, Securities exchange commission and related institutions.

 9.2  Subcommittee
   The Board appoints a subcommittee to oversee the following:
            1) Sub Audit Committee was set up in 1999 is having a two year term which consists of 
three independent members, those are: 
     1. Mr.Ninnat Olanvoravuth, Chairman of the Audit Committee and Independent Director 
     2. Mr.Thien Rattitamkul, Audit Committee member and Independent Director 
     3. Mrs.Chavida Srisangnam, Audit Committee member and Independent Director
     The committee hold meeting five times in 2013 and reported to the board, the role of the audit 
committee and scope of authorities are of following
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     -  Executive directors and management

No of
directors

Total
(million baht)

No of
directors

Total
(million baht)

Director’s fee 8 3.69 8  3.52
Other reware   - -
                Total  3.69   3.52

2013 2012

No of
directors

Total
(million baht)

No of
directors

Total
(million baht)

Salary and Bonus 15 46.28 15  44.61
Provident Fund 15   0.78 15  0.71
                      Total  47.06   45.32

2013 2012
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    2) The search and compensation committee was set up in 2011 is have a two year tenure 
and composes of 3 directors as follows.
     1.   Mr.Thien Rattitamkul, Chairman of search and compensation committee and
                                    Independent Director  
     2.   Mr.Surasak Gosiyachinda, A committee member and Director
     3.   Mrs.Chavida Srisangnam, A committee member and Independent Director  
        The search and compensation committee hold one meeting in 2013 and once in February 2014 
has a role to find a suitable candidate to be nominated as a director or a management who must have full 
qualification criteria set by section 68 of public company act 1992 and not having characteristics forbidden by 
The Security Exchange Commission. The company has given an opportunity to shareholders to select and 
nominate a person for directorship at the shareholder’s meeting in 2014 and will inform shareholders via the 
exchange channel or by the company’s website. By the exchange regulation forbidden any person to be
appointed as director more than 5 listed companies. Once the board has decided to select a new candidate 
as a director which the board must forward to the shareholder’s meeting for approval. The committee must 
use compensation date of the same type and size of industry and operating results which will be a criteria to
set the compensation and will forward the findings to the shareholder’s meeting.    
          3) Risk management committee was set up in 2011  appointing a risk management
committee order to oversee various risks of the company, the committee has a two year tenure and composes 
of the following 3 persons.
                1. Mr.Kittiphat Suthisamphat, Chairman of risk management committee
                2. Mr.Ninnat Olanvoravuth, A committee member
                3. Mrs.Napaporn Suthipongchai, A committee member 

9.3 Selection of Director and Management
The company appoints a search committee in order to find a candidate to be nominated as

director or management, the candidate must possess full qualification criteria set by section no. 68 of Public 
Company Act 1992 and not having characteristics forbidden by The Security Exchange Commission regarding 
to application and approval on initial public offering dated March 22, 2002. The selection procedures will be 
as follows:

Component and appointment of the Board of Directors 
According to the company’s policies, the board of directors must not have less than five members

and half of the directors must be local residents of Thailand. 
            In voting for directors’ selection, the shareholders meeting will choose director by representing 
one share for one vote. Each of the shareholders needs to vote for all the shares in possession to select one 
or more person to be directors. The persons who receive the highest scores will be appointed as directors as 
many as the available positions allow. In the case of equal score, the chairman of the Board will make the 
final decision. 
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             In every annual shareholder meeting, one third or nearest to one third of the directors will be 
retired. 
              For official appointment of directors with legally bound signatures, the president or the vice 
president needs to sign and affix the company’s seal or two of the directors jointly sign and affix the company’s 
seal on. The Board of the Directors has the authority to change legally bound directors.
                Consideration in appointing independent director.
                There are 3 independent directors with qualifications as follow
    A) Cannot hold more than 1 percent of voting right in the company, subsidiary or joint 
companies or an individual person who may have a conflict of interest.
    B) Not an employee, staff or consultant who receive salary or the management of the 
main company, subsidiary or joint companies or an individual person who may have a conflict of interest.
    C) Not related by blood or legally registered whether to be parent, spouse, cousin and 
children together with the child spouse of the management, major shareholders who has a power to control 
or an individual who was nominated to management position or who has an authority to control the company 
or the subsidiary company.
    D) No business relation ship with the company, the main, the joint companies or an 
individual who may have a conflict of interest that may obstruct this dependent thinking and no other way 
that prevent this freedom of thinking related to the company’s operation.
                   Component and appointment of the Management Committee
                 The board of directors appoints the management committee by choosing from the board of 
directors.
                   Component and appointment of the Audit Committee
                 The board of directors appoints the audit committee by choosing at least three the qualified 
persons according the Security Exchange of Thailand’s notification. Each audit committee member has a two 
year tenure term.
                    Component and appointment of a search and compensation committee
                  The board of directors appoints a search and compensation committee by selecting from 
number of directors for a suitable candidate and to consider compensation- meeting fee and other which is 
in line with other industries of the same size. Most of selected committees are independent directors who 
have a two year tenure.   
                    Component and appointment of risk management committee
                   The board of directors appoints a risk management committee by selecting from number of 
directors for the purpose of overseeing various risk and have a two year tenure. 
 
 9.4  The control operation of the affiliated and subsidiary companies
         - None -
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 9.5  Supervision the use of Internal Information 
                   In supervision the use of internal information that the company set working rules to be equitable 
to all shareholders by informing the director, management and employee not to use information not yet 
released to the public for self benefit directly or indirectly. Employee must possess ethical works and will not 
seek benefit or accept from other persons directly or indirectly. If found out that any director-management 
or employee in wrong full act and the punitive action is to terminate the employment.
                   The company discloses shareholding of directors and management in the annual report 
according to rules stipulated by the Securities exchange commission and the stock, and must report the 
change to the board. In order to maintain the practical control, the company must proceed as follow:
                   (1) To acknowledge only necessary information not yet released to public.
                   (2) Owner of information not yet released must order persons to act according to safety 
procedure to prevent the leak of secret information.
  
 9.6  Auditor’s fee
   1) Audit fee
   The company paid audit fee to the of auditor totaled baht 1,100,000
   2) Non audit fee
   The company paid a fee of baht 240,000 to the auditor for the service rendered by checking that the
company must follow conditions set by the Board of investment (BOI).
 

10. Corporate Social Responsibility (CSR)

   Social Responsibility Policy
            The Company intends to do business by adhering to a Good corporate Governance and Business 
Ethical with an intention to create stability growth to the company in conjunction with the development and 
responsibility toward the society and environment but must think the important of all stakeholders. Therefore, 
the company urges the directors, management and employees to realize to the important in participation 
toward society and environment as follow.

   1. Fair trade practice
    The company is conducting business with the competitive framework by adhering to fair trade 
principle within legal framework and business ethics on the basis of fair return of both sides. Conducting 
business must not cause bad reputation to the company and have legal conflicts as follow.
    - Do not ask-accept or agree to accept cask or other benefit beyond the trade terms.
    - To create good relationship and cooperation and to jointly develop product with the trade 
partner in order to attain efficiency in the long term.
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     - To keep secret information of trade partner and not to use for self benefit or the outsiders.
     - Not to do anything related to the breach of intellectual property and encourages the 
management an employee to use the company’s resource and property with efficiency.
     - To strictly comply with trade agreements and not to bring trade partner’s information for self 
use and related party.

    2. Anti corruption
             The company must conduct business with clarity and to find direction to combat corruption 
by introducing measurements and steps to the management and employee who must.
           Report to the Board of Directors and the Audit Committee once they discovered wrong 
doing or any abnormal act which may defame name of the company or financial position of the company 
and the cause comes from the following: 
               - From the conflict of interest
              - The misdeeds caused by the flaw of internal control
        - Act against law of The Stock Exchange, rules and regulations of stock council and other related 
rules and regulations to the company.
               All this, The Board of Directors will instantly amend the flaw including a measurement to prevent 
the recurrence.
 
          3. To respect human rights
                The company will treat employee with politeness to with equitable respect their basis human 
rights including the trade partner and the others.

            4. Fair treatment to lab our.
    The company paid fair remuneration of wages which is suitable to their responsibility, experience 
and skills and results of performance including the transfer results of performance including the transfer reward 
and punishment. Employee will perform with honesty and the company offers fair welfare.
    The company will stress the important of work environment and considers the priority of safety 
to live and health of employee. The management of each live of work must take responsibility for the 
operation complying with the policy, continuously and efficiently. Finely, must continuously trained employee.

   5. Responsibility toward consumers.
    The company is continuously developed products in order to respond to demand from social, 
environment and buyers in order to give full benefit and a reduction of global warming, this can be illustrated 
by producing. A research and develop bio polymers film which is more friendly to environment and climate, 
the bio polymers film in degrade able which can contribute to environmental protection

80



ANNUAL REPORT 2013

     The company is giving the important of responsibility to the stakeholders, such as, shareholders, 
customers, trade partners and competitors and applying business ethics as away to conduct business, 
responsibility toward customers are as follow.
     To treat customers by using the basic honesty and fairness including the disclosure of informations 
related to goods and services with adequacy and not to distort facts.
     To perform accordingly to trade conditions and to give kindness service to customers.
     Complaints from customers must be attended in order to respond to the need of customers
     To keep trade secret of customers and never bring out secret for own use or to give informations 
to other people.
     To give quality products and services with consistent including development of excellent products 
and services. To develop new innovation in order to add continuous value to products and to respond to the 
demand from customers
     Do not mark up too much profit as compare to quality of products and service and try to avoid 
unfair conditions imposed on customers.

   6.  To preserve environment
    The company has a responsibility toward community, social and environs.
    Refrain from producing damages to the country, natural resources and social environment as 
the whole.
    To promote activities which will benefit the community and social in general.
    To instill conscience and responsibility toward the community and society.
    To act an control as to strictly follow related rules and regulations.

11. Internal Control

  11.1 The Board of Directors Opinion 
          The company is aware the importance of risk management and adequacy of internal control to 
suit business activities in order for efficient management and can prevent or reduce risk or damage to company’s 
assets including the observation of rules and regulations and related law which the company has taken 
important steps related to the internal control as follow:
    1.  To set organizations structure to be in line with objective and nature of business including line 
of responsibilities and line of command within the company.
    2.  Clear authorities of management and subordinates, approval authorities, division of duties in 
part of operators and internal auditor in order to have a balance of power and a counter check.
    3.  The audit committee considered that the internal control system related to financial statement 
is appropriated and accountability including the safeguard of properties as conformed to stipulated rules and 
regulation.
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         The Board of Director’s meeting no 11/2013 held on December 25, 2013 which the audit 
committee attended the meeting, and evaluated the adequacy of internal system by making queries to the 
management covering 5 issues such as organization and environment, risk management, the operation control 
from management, information and communication, and follow up system. The committee considered that 
the company has an adequate of internal control system including transaction with major shareholders, 
directors, management or related persons.

  11.2 Audit Committee’s Opinion (Audit Committee Report)
 
  11.3 Head of Internal control
              Name        :  Boonchai Nantapichedkul
              Education :  B.SC in chemistry Chiengmai University
                              M.SC in petro chemical and polymer Chulalongkorn University
             Work Experience 
                             : 1999-2002 QA & Technical service control-A.J. Plast PLC
                             : 2002-present Head of Internal control 
              Related Training
                             :  Checklist for evaluating internal control

12. Transaction with Related Parties 

          No business transaction with related parties in 2013.

13.  Management Discussion and Analysis (MD&A) 

   The operating result
          Past operating result in general   
          Sales revenue increased because the company expanded both the domestic and export markets 
in order to maintain market share because there was a great demand of BOPP Film. There are two BOPP Film 
producers in the country with equivalent market share, there are three producers of BOPET Film which the 
company is a market leader, there are two producers in BOPA Film which the company is also a market leader. 
The company has an advantage over foreign producers because the importers have to pay import duties which 
the landed cost is more expensive than buying from the company. The company stresses the market strategy 
on product quality which satisfies customers including fairy price, excellent after sales service, and a close 
relationship with customers.
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The company is monitoring the movement of currency exchange because of the past impact. 
The company made commitment on forward exchange contract with domestic banks in order to prevent risk 
from volatile foreign exchange that may cause an impact by receiving less Thai currency from export sales or
payment to foreign creditors.

Past operating performance
 In 2013, sales revenue increased by 254.96 million baht or 4.59 percent as compared to 2012. 

However, the average price has decreased due to price competition from both of domestic and foreign 
producers, the cost of sales ratio as compared to total revenue increased by 2.4 percent (91.93% in 2012 to 
94.33% in 2013) due to a reduction of BOPET film price and additional costs incurred during the start up of 
the new BOPET production line and new BOPP production line, financial composes of bank interest and bank 
fee increased from the burden of the increase of long term interest rate in relation to the new production 
line and from the increase of exchange loss due to the fluctuation of the currency  which all of the aforesaid 
contributed to the operation loss amount 97.98 million baht. However, the film products of BOPP, BOPET 
and METALLIZED are still in demand from markets.

For selling and administrative expense the company tried to reduce operating expense by 
maximizing the current resources. 

   Financial Position 
Assets
Total assets ending 2011-2013 are 6,007.62 million baht 6,107.80 million baht and 7,541.78 

million baht respectively. The assets compose of land, building, and equipment equivalent to 68 -75 percent, 
net trade account receivable notes 9 -12 percent, and net inventories 12 -15 percent. The increase of net 
assets between 2011 -2013 came from an investment in  BOPET line No 3 in 2011 and in BOPP line No 5 in 
2012 and in BOPP line No 6 in 2013.

The amount of account receivable between 2011 and 2013 was 709.86 million baht, 664.44 
million baht and 706.70 million baht respectively. The inventories which increased according to an increase 
in sales include the increase of raw materials price according to the increase in crude oil price and the 
increase of inventories from new production line.  The inventories in 2011 were 864.59 million baht, 2012 
were 862.61 million baht, and 2013 were 950.96 million baht respectively because the companies improved 
debt collections and inventories turnover together with the products demand in the market that helped the
efficiency of the circulated assets in the past three years. The average period of debt collection was 45-48 
days in 2011 to 2013 as compared to age of debtors and granting credit policy which the company considered
from the basic of financial position, payment history and the purchase volume of customers which appeared
that debt collection has improved and the majority of debt outstanding not yet matured (details in no.5 
note to financial statement as at December 31, 2013).
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        At December 31, 2013 the total assets were 7,541.78 million baht, decreased from 2012 by 
1,433.98 million baht or 23.48 percent. Main assets consist of land, building and net assets totaled of 5,644.80 
million baht, net trade account receivable 706.70 million baht and inventories of 950.96 million baht the 
increase of assets came from the purchase of BOPP line no.5 and BOPET no.4 and equipments and the rise 
of inventories from a new production line. 
         The long term investment at the end of 2013 was 23.95 million baht because the majority of 
shareholders group wished to delist from the stock exchange, that caused the propose price higher than the 
stock exchange price at the end of 2002 (see notes to financial statements no 3.5 and 7)   
    
     Liquidity
         The circulation of cash from operations has improved for the past three years this due to the 
efficiency in managing trade accounts receivable and inventories, the improvement of average receivable 
collection period and the average inventories turn over caused an improvement of cash circulation. For 
investment activities, the company invested in fixed assets in order to increase production capacities of BOPP, 
METALLIZED, BOPET Film and a new product BOPA Film. Apart from this the company is trying to pay back 
long term loan in order to reduce interest payment.
        However, despite the improvement in cash circulation the company still depends on the short 
term loan for activities but three is a trend for liquidity improvement.
        The ability to pay bank interest and account payable is good-the proportion to pay bank 
interest at the end of 2011 to 2013 is equivalent to 70.68, 13.93 and 7.89 time respectively. However, while 
the payment of bank interest is less than 1 time, the company believes that the financial institutions will 
provide support in granting overdraft, short term and long term loans as the company has continuously paid 
back loans and interest.
       
     Source of fund
          Liabilities were 2,599.44 million baht in 2011, 2,549.55 million baht in 2012, and 4,141.42 million 
baht in 2013. Most liabilities consist of long and short term loans totaled 1,193.94 million baht in 2011, 1,299.32 
million baht in 2012, and 2,700.82 million baht in 2013 respectively. Other items such as account payable from 
procurement of raw materials and packaging materials totaled 1,068.61 million baht in 2011, 1,051.96 million 
baht in 2012 and 1,273.42 million baht in 2013 which the company continuously pays the credit.
          At end of 2013, the company has a total liabilities of 4,141.42 million baht, mostly compose 
of bank overdraft and financial institutions totaled 2,700.82 million baht, trade accounts payable 1,273.42 
million baht.
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 In 2013, the company has a paid up capital of 399.44 million baht and premium on share capital 
of 876.62 million baht and accumulated profit of 2,124.30 million baht. The shareholders’ equity was 3,400.36 
million baht in 2013. From the operation results of the pasts years that enabled the company to distribute
dividend payment and maintained liabilities to equity ratio as committed to the financial institutions. 

The company expects that the cash flow from operations will be sufficient for the repayment 
of capital and interest and the liabilities to equity ratio will be reduced in future.

14. Other

 Investors can find company’s information from the form annual informations (56-1) from the web site 
www.sec.or.th or the company’s web site www.ajplast.co.th 
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจุบัน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวย นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายเธียร รติธรรมกุล 
และ นางชวิดา ศรีแสงนาม เปนกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางชญาณิศฐ ใจสงเคราะห เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ซึ่งสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในรอบปบัญชี 2556 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และในป 2557 จนถึงวันท่ีรายงาน จำนวน 1 คร้ัง รวมท้ังส้ิน 6 คร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกทาน
เขารวมประชุมครบถวนทุกคร้ัง ซ่ึงผูสอบบัญชีเขารวมประชุม และผูตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซ่ึงสรุปสาระสำคัญไดดังน้ี

  1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอง
   กับผูสอบบัญชีวา งบการเงินดังกลาวมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
   การรายงานทางการเงิน

  2.  สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพ
   ของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายใน และแบบการประเมินความเพียงพอ
   ของบริษัทฯ ทั้งนี้ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพยสินที่เหมาะสม มีการเปดเผยขอมูล
   อยางถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน
   อยางเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

  3.  สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง
   การเปดเผยขอมูล ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
   หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงผูสอบบัญชีไดเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกันในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ
   งบการเงินแลว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นวา รายการ
   ดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและครบถวน

  4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจำป 2557 เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการ
   บริษัทฯ ใหขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนประจำป 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
   ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นควรเสนอ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 
   หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา เลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 จาก 
   บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2556 พรอมดวย
   คาสอบบัญชีปละไมเกิน 550,000 บาท คาสอบทานงบการเงินไตรมาสละไมเกิน 200,000 บาท และคาตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)
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การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริมการลงทุนเพื่อประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ฉบับละ 30,000 บาท
   โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีดังกลาว ดังนี้

    - ในรอบปบัญชีที่ผานมา ผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงานดวยความรู ความสามารถในวิชาชีพ และใหขอเสนอแนะ
     เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

    - มีการปฏิบัติสอดคลองกับขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ในเร่ืองการกำหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน

     ทุก 5 รอบบัญชี 

    - ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัทฯ

โดยสรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นวา บริษัทฯ มีการรายงานขอมูลทางการเงินและการดำเนินงาน
อยางถูกตอง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกำหนด
และขอผูกพันตางๆ มีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางถูกตองและมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับระบบการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีอยางเพียงพอ โปรงใส และเชื่อถือได 

(นายนินนาท  โอฬารวรวุฒิ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

17 มีนาคม 2557



A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED88

 The audit committee composed of three independent directors who possessed the required 
qualifications set by the Stock Exchange of Thailand: Mr.Ninnat Olanvoravuth, Chairman, Mr.Thien Rattitamkul 
and Mrs.Chavida Srisangnam as members, and Mrs.Chayanid Jaisongkho served as the secretary to the 
Audit Committee.

 The Audit Committee has performed duties within the scope and responsibility as assigned by the Board 
of Directors for the conformity of regulations set by the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee held 
five meetings in 2013 and once in 2014 and all members attended the above-mentioned six meetings without 
the presence of management. There were joint meetings with the external and internal auditors, which can be 
summarized as follow:

  1. The Audit Committee reviewed quarterly and annual financial statements for 2013 and agreed 
   with the external auditors that the audited financial statements were prepared in accordance 
   with Thai Accounting Standards and Financial Reporting Standards.

  2. The internal control system was reviewed in terms of adequacy, appropriateness, and efficiency. 
   The consideration of the internal control reports and the completed assessment form found 
   no important deficiencies relating to the upkeep and safeguarding of assets with adequate 
   revelation of reliable information. It is the opinion of the audit committee that the company 
   has a proper and effective control system.

  3. The company has a policy on related party transactions to prevent conflict of interest including 
   the full disclosure of information according to regulations set by the Stock Exchange of Thailand 
   and the Securities and Exchange Commission. The external auditor has properly disclosed 
   related information pertaining to financial statements and notes to financial statements. 
   The Audit Committee has the same opinion with the external auditor that the said transactions 
   are reasonable and fully disclosed.

  4. The Audit Committee has recommended the nomination of Dr.Virach Apimeteetamrong, 
   Certified Public Accountant (Thailand) No. 1378 or Mr.Chaiyakorn Ounpitipongsa, Certified Public 
   Accountant (Thailand) No. 3196 or Mr.Apiruk Ati-anuwat, Certified Public Accountant (Thailand) 
   No. 5202 to be the external auditors with the auditing fee not exceeding 550,000 baht and the 

Audit Committee Report
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   reviewing fee not exceeding of 200,000 baht per quarter and the auditing fee on compliance 
   with BOI terms and conditions at 30,000 baht for each BOI promotion certificate.  The Audit 
   Committee submits to the Board of Directors for consideration and for approval at the 
   shareholders’ meeting the appointment of external auditor as follows:
                   - The external auditor has performed duty with knowledge and professional skill including 
     recommendations for ensuring the effectiveness of internal control.
                  - In complying with regulations set by the Stock Exchange of Thailand, public company 
     must rotate the authorized public accountants every five years.
                   - The external auditor is independent and has no relationship with the company in performing 
     duty with professional competence.

 In summary, the Audit Committee has fulfilled the responsibility in compliance with the Audit Committee 
Charter that was approved by the Board of Directors and the requirements of the Securities and Exchange 
Commission and the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee is of the opinion that the Company 
has a proper financial reporting system to disclose its financial and operational information sufficiently, correctly 
and consistently. The Board of Directors has the ultimate responsibility for an effective internal control and 
the adequacy of risk management system for ensuring compliance with laws and regulations and disclosure 
of related party transactions with transparency under the good corporate governance principles.

March 17, 2014

(Mr.Ninnat Olanvoravuth)

Chairman of Audit Committee
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 งบการเงินของบริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตาม
ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ  
ตลอดจนไดพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลโดยใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและไดมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ ในรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แลว

 คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเปนจริงและสมเหตุสมผล โดยไดจัดใหมีการบันทึกขอมูลทางบัญชี
ที่ถูกตอง ครบถวนเพียงพอที่รักษาไวซึ่งทรัพยสิน รวมทั้งการปองกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ และไดตระหนักถึง
ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ขององคกร
เสมอมา และไดตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ ที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา 
และเทาเทียมกัน สำหรับประกอบการตัดสินใจในการประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน
ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ได

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ ท่ีไมเปนกรรมการบริหารจำนวน 
3 ทาน เปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงไดมีความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไวในรายงานประจำปแลว

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ไดพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจและสามารถ
สรางความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน
บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

(นายณรงค สุทธิสัมพัทน)
ประธานกรรมการ

บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)
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 The Financial Statements of A.J. Plast Public Company Limited are prepared in accordance with Thai 
Accounting Standards and Financial Reporting Standards determined by the Federation of Accounting 
Professions under the Accounting Profession Act, B.E.2547 (2004) and the Accounting Act, B.E. 2543 (2000) 
and practical recommendations set by Accountancy Institute and by conditions set by the Securities and 
Exchange Commission on preparation and presentation of financial statements under the Securities and 
Exchange Act B.E. 2535 (1992) by adopting an appropriate accounting policy which is consistently practice and 
taking an account of logical aspects with prudent judgements. Significant materials are adequately disclosed
in the notes to financial statements which the auditor has expressed his opinion in the auditor’s report.

 The Board of Directors is responsible to the prepared financial statements as to assure that the reports 
statements of financial position, statements of comprehensive income and cash flow are adequately and 
properly recorded including the prevention of corruption and malpractice. The BOD is well aware the 
importance of Good Corporate Governance and the shareholders’ rights to receive correct and sufficient 
information in time and equitable in order to make decisions in the shareholders’ meeting. The Company is 
giving equitable opportunities to shareholders in checking the company’s operation or making queries or giving 
opinions.   

 The Board of Directors has appointed the Audit Committee which consists of 3 independent directors 
who are not executives, to oversee the quality of the financial reports and the internal control system which 
already expressed in the annual report.

 The Board of Director’s meeting no. 11/2013 held on December 25, 2013 has considered and evaluated 
the adequacy of the internal control system and concluded that the Board satisfied with the internal control 
system which created reasonable credibility in the financial statements as of December 31, 2013.

Report of The Board of Directors’ Responsibilities 
for The Financial Statements
A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

(Mr.Narong Suthisamphat)
President

A.J. Plast Public Company Limited
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เสนอ   ผูถือหุนบริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้ โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปน เพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
หรือไม

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบ เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ 
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใช และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

 ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)
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ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

(ดร.วิรัช อภเิมธีธำรง)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด
กรุงเทพฯ : 26 กุมภาพันธ 2557
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To the Shareholders

 I have audited the accompanying financial statements of A.J. Plast Public Company Limited , which 
comprise the statement of financial position as at December 31, 2013, and the statements of comprehensive
income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant 
accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements
 Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines 
is necessary to enable the preparation of financial statements that is free from material misstatement, whether 
due to fraud or error.

Auditor's Responsibility
 My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted 
my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical 
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free from material misstatement.

 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures 
in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. 
In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation 
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in 
the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's 
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation 
of the financial statements.

 I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my 
audit opinion.

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED



ANNUAL REPORT 2013 95

Opinion
 In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the 
financial position of A.J. Plast Public Company Limited as at December 31, 2013, and its financial performance 
and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

(Dr.Virach  Aphimeteetamrong)
Certified Public Accountant Registration No. 1378

Dr.Virach & Associates Office Co., Ltd.
Bangkok: February 26, 2014
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย 

บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

หนวย : บาท
2556 2555

สินทรัพยหมุนเวียน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3.2 และ 4 11,541,343  2,375,061 
 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 3.3 และ 5 706,699,354  664,439,902 
 สินคาคงเหลือ 3.4 และ 6 950,965,315  862,609,162 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
  ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน  83,354,086  50,120,868 
  เงินจายลวงหนาคาอะไหล   6,860,547  37,135 
  ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา   -        31,743,652 
  สินทรัพยตามสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา   -       365,459 
  อื่นๆ  303,405   467 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น   90,518,038   82,267,581 
   รวมสินทรัพยหมุนเวียน   1,759,724,050  1,611,691,706 

สินทรัพยไมหมุนเวียน
 เงินลงทุนระยะยาว 
  เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน 3.5 และ 7 23,952,000   23,952,000 
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 3.6 และ 8 5,644,804,375   4,307,664,215 
 สินทรัพยไมมีตัวตน
  โปรแกรมคอมพิวเตอรรอตัดบัญชี 3.7 และ 9 185,646  593,500 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
  เงินจายลวงหนาคาเคร่ืองจักรและอุปกรณ   92,488,522  145,670,261 
  เงินค้ำประกันการเชาสินทรัพย  8,461,054  7,057,204 
  ลูกหนี้กรมศุลกากร  10,753,266   9,225,964 
  อื่นๆ  1,411,535  1,942,575 
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  113,114,377   163,896,004 
   รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  5,782,056,398   4,496,105,719 
รวมสินทรัพย   7,541,780,448  6,107,797,425 

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2013 

ASSETS

A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

BAHT
2013 2012

Current Assets
 Cash and cash equivalents 3.2 and 4 11,541,343  2,375,061 
 Trade and other receivables 3.3 and 5 706,699,354  664,439,902 
 Inventories 3.4 and 6 950,965,315  862,609,162 
 Other current assets
  Refundable value added tax  83,354,086   50,120,868 
  Prepaid spare parts  6,860,547  37,135 
  Receivables from Buying and Selling Forward Exchange Contracts   -    31,743,652 
  Assets under Buying Forward Exchange Contracts  -    365,459 
  Others  303,405  467 
  Total other current assets  90,518,038  82,267,581 
   Total Current Assets  1,759,724,050  1,611,691,706 

Non-current Assets
 Long-term investments
  Investments in related party 3.5 and 7 23,952,000  23,952,000 
 Property, plant and equipment 3.6 and 8 5,644,804,375  4,307,664,215 
 Intangible assets
  Deferred computer softwares 3.7 and 9 185,646  593,500 
 Other non-current assets
  Prepaid machineries and accessories   92,488,522  145,670,261 
  Guarantee for leasing assets  8,461,054  7,057,204 
  Accounts receivable-Customs Department   10,753,266  9,225,964 
  Others  1,411,535  1,942,575 
  Total other non-current assets  113,114,377  163,896,004 
   Total Non-current Assets  5,782,056,398  4,496,105,719 
TOTAL ASSETS   7,541,780,448  6,107,797,425 
        

Notes

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

หนวย : บาท
2556 2555

หนี้สินหมุนเวียน
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 10 622,409,995  1,059,548,779 
 เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น 11 1,273,424,747   1,051,955,902 
 สวนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 
  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3.8 และ 12 2,545,292  14,882,051 
  เงินกูยืมระยะยาว 13 70,000,000  -      
 รายการสวนเกินจากการขายและเชากลับคืน
  รอตัดบัญชีภายในหน่ึงป 14  -      171,786 
 เจาหนี้ทรัพยสิน  110,455,267  163,512,375 
 ดอกเบี้ยคางจาย   676,223  394,998 
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
  เจาหนี้จากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  19,720,050  -      
  ภาระผูกพันจากการซ้ือเครื่องจักร  -       365,459 
  อื่นๆ  2,653,884  3,261,151 
  รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น  22,373,934  3,626,610 
   รวมหน้ีสินหมุนเวียน  2,101,885,458  2,294,092,501 
หนี้สินไมหมุนเวียน
 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 3.8 และ 12 1,228,224   3,771,316 
 เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ 13 2,004,636,866  221,120,000 
 สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 3.11 และ 15 33,674,886  30,565,809 
  รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  2,039,539,976  255,457,125 
รวมหน้ีสิน  4,141,425,434  2,549,549,626 

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Current Liabilities
 Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions 10 622,409,995  1,059,548,779 
 Trade and other payables 11 1,273,424,747  1,051,955,902 
 Current portion of long-term liabilities
   Liabilities under financial leases 3.8 and 12 2,545,292  14,882,051 
   Long-term loans 13 70,000,000   -      
 Current portion of deferred surplus on sale and      
   lease back 14  -       171,786 
 Assets acquisition payable  110,455,267   163,512,375 
 Accrued interest   676,223   394,998 
 Other current liabilities      
  Payables from Buying and Selling Forward Exchange Contracts  19,720,050  -      
  Commitment from purchasing of machinery  -        365,459 
  Others   2,653,884  3,261,151 
  Total other current liabilities  22,373,934   3,626,610 
   Total Current Liabilities  2,101,885,458   2,294,092,501 
Non-current Liabilities      
 Liabilities under financial leases-net 3.8 and 12  1,228,224  3,771,316 
 Long-term loans - net 13 2,004,636,866  221,120,000 
 Provision for long-term employee benefits 3.11 and 15  33,674,886  30,565,809 
  Total Non-current Liabilities   2,039,539,976  255,457,125 
TOTAL LIABILITIES   4,141,425,434  2,549,549,626 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2013 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

BAHT
2013 2012Notes
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

หนวย : บาท
2556 2555

สวนของผูถือหุน
 ทุนเรือนหุน 
  ทุนจดทะเบียน
   หุนสามัญ 399,444,945 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  399,444,945  399,444,945 
  ทุนที่ออกและชำระแลว
   หุนสามัญ 399,439,227 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท             399,439,227  399,439,227 
 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ   876,616,300  876,616,300 
 กำไรสะสม
  จัดสรรแลว
   ทุนสำรองตามกฎหมาย 16 60,000,000  60,000,000 
  ยังไมไดจัดสรร   2,064,299,487  2,222,192,272 
   รวมสวนของผูถือหุน  3,400,355,014  3,558,247,799 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  7,541,780,448  6,107,797,425 

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Shareholders' Equity
 Share capital
  Authorized share capital
   399,444,945 common stocks of Baht 1 par value    399,444,945   399,444,945 
  Issued and paid-up share capital
   399,439,227 common stocks at Baht 1 each   399,439,227  399,439,227 
 Premium on share capital  876,616,300   876,616,300 
 Retained earnings
  Appropriated
   Legal reserve 16 60,000,000  60,000,000 
  Unappropriated  2,064,299,487   2,222,192,272 
   Total Shareholders' Equity  3,400,355,014  3,558,247,799 
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY  7,541,780,448  6,107,797,425 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2013 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY (CONTINUED)

A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

BAHT
2013 2012Notes

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

หนวย : บาท
2556 2555

รายได 
 รายไดจากการขาย   5,403,751,489  5,148,791,323 
 รายไดอื่น
  รายไดขายเศษฟลม  9,501,512  10,222,266 
  กำไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  -       82,995,895 
  รายไดบัตรภาษี   18,678,155  19,066,323 
  อื่นๆ    20,428,330  25,517,404 
 รวมรายไดอื่น  48,607,997  137,801,888 
   รวมรายได  5,452,359,486  5,286,593,211 

คาใชจาย  18
 ตนทุนขาย   5,097,604,593  4,733,501,943 
 คาใชจายในการขาย   165,329,034  147,589,329 
 คาใชจายในการบริหาร  186,679,732  162,330,245 
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  41,105,824  -      
 ขาดทุนจากการจำหนายเคร่ืองจักรและอุปกรณ  7,285,580  2,878,471 
 ขาดทุนจากการจำหนายอะไหล    -       15,893,766 
 คาตอบแทนกรรมการ 17  3,690,000  3,520,000 
   รวมคาใชจาย  5,501,694,763  5,065,713,754 
กำไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน  (49,335,277) 220,879,457 
ตนทุนทางการเงิน  48,641,774  30,872,756 
กำไร (ขาดทุน) สำหรับป  (97,977,051) 190,006,701 
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป   -       -      
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  (97,977,051) 190,006,701 

กำไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 3.13
 กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน   (0.25)  0.48 
 จำนวนหุนสามัญที่ใชคำนวณ 
  กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (หุน)  399,439,227  399,439,227 

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Revenues
 Sales   5,403,751,489  5,148,791,323 
 Other incomes
  Scrap sales   9,501,512   10,222,266 
  Gain on exchange rates  -       82,995,895 
  Tax cards income  18,678,155  19,066,323 
  Others  20,428,330  25,517,404 
 Total other incomes   48,607,997   137,801,888 
   Total Revenues  5,452,359,486  5,286,593,211 

Expenses 18
 Cost of sales  5,097,604,593  4,733,501,943 
 Selling expenses  165,329,034  147,589,329 
 Administrative expenses  186,679,732  162,330,245 
 Loss on exchange rates  41,105,824  -      
 Loss on machineries and accessories disposal  7,285,580  2,878,471 
 Loss on spare parts disposal  -       15,893,766 
 Directors' remuneration 17 3,690,000  3,520,000 
   Total Expenses   5,501,694,763  5,065,713,754 
Profit (loss) before finance costs  (49,335,277) 220,879,457 
Finance costs  48,641,774  30,872,756 
Profit (loss) for the years   (97,977,051) 190,006,701 
Other comprehensive income (loss) for the years   -       -      
Total comprehensive income (loss) for the years  (97,977,051) 190,006,701 

Earnings (loss) per share (Baht) 3.13
 Basic Earnings (loss) per share   (0.25)  0.48 
 The number of common stocks used in
  computation (shares).   399,439,227  399,439,227 

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

BAHT
2013 2012Notes

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013
A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

หนวย : บาท

หมายเหตุ

ยังไมได
จัดสรร

กำไรสะสม

รวม
สวนเกินมูลคา

หุนสามัญ
ทุนสำรอง

ตามกฎหมาย

ทุนที่ออก
และชำระแลว

ยอดยกมา 
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  399,439,227  876,616,300  60,000,000  2,072,122,144  3,408,177,671 
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  -        -     -       190,006,701   190,006,701 
จายเงินปนผล 17 -        -     -        (39,936,573)  (39,936,573)
ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   399,439,227  876,616,300  60,000,000  2,222,192,272  3,558,247,799 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 รวมสำหรับป   -        -       -       (97,977,051)  (97,977,051)
จายเงินปนผล 17  -        -        -       (59,915,734) (59,915,734)
ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  399,439,227  876,616,300  60,000,000  2,064,299,487  3,400,355,014 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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BAHT

Notes

Unappropriated

Retained earnings

Total

Premium
on 

share capital
Legal

reserve

Issued and
paid-up

share capital

ยอดยกมา 
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  399,439,227  876,616,300  60,000,000  2,072,122,144  3,408,177,671 
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  -        -     -       190,006,701   190,006,701 

จายเงินปนผล 17 -        -     -        (39,936,573)  (39,936,573)
ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   399,439,227  876,616,300  60,000,000  2,222,192,272  3,558,247,799 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 รวมสำหรับป   -        -       -       (97,977,051)  (97,977,051)
จายเงินปนผล 17  -        -        -       (59,915,734) (59,915,734)
ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  399,439,227  876,616,300  60,000,000  2,064,299,487  3,400,355,014 

Beginning balances 
 as at January 1, 2012
Total comprehensive income 
 for the year
Dividend payment
Balances 
 as at December 31, 2012
Total comprehensive loss 
 for the year
Dividend payment
Balances 
 as at December 31, 2013

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY    
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013
A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
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งบกระแสเงินสด (1/3)       
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

หนวย : บาท
2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
 กำไร (ขาดทุน) สำหรับป   (97,977,051) 190,006,701 
 รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สำหรับปเปนเงินสดรับ (จาย) จากการดำเนินงาน :
  คาเสื่อมราคา   253,894,359  223,896,773 
  โปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจำหนาย   407,854  418,931 
  หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)   (1,406,185) 1,406,185 
  หนี้สูญ   706,185  275,798 
  ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา   7,641,924  -      
  ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพ   69,379  -      
  กลับรายการขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพ   -    (1,194,846)
  ขาดทุนจากการจำหนายเคร่ืองจักรและอุปกรณ
   และเครื่องจักรระหวางติดต้ัง   7,285,580  2,878,471 
  ขาดทุนจากการจำหนายอะไหล    -        15,893,766 
  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา   19,720,050   (31,743,652)
  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   8,886,447  (5,396,197)
  คาใชจายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง   384,883   -      
  คาใชจายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจายลวงหนาคาเครื่องจักรและอุปกรณ   66,000  -      
  ดอกเบ้ียจาย   40,664,321   22,968,689 
  คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน   3,278,577   3,349,501 
 กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของ
  สินทรัพยและหน้ีสินดำเนินงาน   243,622,323  422,760,120 
 การเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
  ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น   (37,895,135) 43,234,146 
  สินคาคงเหลือ   (96,067,456) (13,291,376)
  ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา   31,743,652  -      
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   (40,359,568) (20,314,712)
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    (2,400,112) 3,568,044 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES :
 Profit (loss) for the years  (97,977,051) 190,006,701 
 Adjustments to reconcile profit (loss) for the years to net cash      
  provided from (used in) operation :    
  Depreciation  253,894,359  223,896,773 
  Amortization of computer softwares   407,854  418,931 
  Increase (decrease) in allowance for doubtful debt   (1,406,185) 1,406,185 
  Bad debt   706,185  275,798 
  Loss on diminution in inventories   7,641,924   -      
  Loss on deteriorated inventories   69,379  -      
  Reversal loss on deteriorated inventories   -        (1,194,846)
  Loss from disposal of machineries, accessories     
   and machinery under installation   7,285,580   2,878,471 
  Loss on spare parts disposal   -        15,893,766 
  Unrealized (gain) loss from Buying and Selling    
   Forward Exchange Contracts   19,720,050  (31,743,652)
  Unrealized (gain) loss on exchange rates   8,886,447   (5,396,197)
  Increase in production cost from assets under construction 
   and installation  384,883  -      
  Increase in production cost from prepaid machineries and accessories  66,000   -      
  Interest expenses   40,664,321  22,968,689 
  Long-term employee benefits expenses   3,278,577  3,349,501 
 Profit from operation before changes in 
  operating assets and liabilities items   243,622,323   422,760,120 
 (Increase) decrease in operating assets items
  Trade and other receivables   (37,895,135)  43,234,146 
  Inventories   (96,067,456)  (13,291,376)
  Receivables from Buying and Selling Forward Exchange Contracts   31,743,652  -      
  Other current assets   (40,359,568)  (20,314,712)
  Other non-current assets   (2,400,112) 3,568,044 
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Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

STATEMENTS OF CASH FLOWS (1/3) 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013 
A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

BAHT
2013 2012
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งบกระแสเงินสด (2/3)       
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

หนวย : บาท
2556 2555

 การเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของหน้ีสินดำเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น   220,807,684  (112,423,069)
  เจาหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา   -        (5,552,611)
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (607,267) (445,932)
  สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน   (169,500)  -      
 เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน  318,674,621   317,534,610 
  จายชำระดอกเบ้ีย   (40,383,096) (22,803,174)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน  278,291,525  294,731,436 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
 จายเงินซ้ือเครื่องจักร อาคาร และอุปกรณ   (1,355,000,030)  (711,653,457)
 จายเงินซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร  -       (32,475)
 จายเงินลวงหนาคาเครื่องจักรและอุปกรณ  (84,443,422) (15,884,673)
 เงินสดรับจากการจำหนายเคร่ืองจักรและอะไหล
  และเครื่องจักรระหวางติดต้ัง  314,420  404,116,634 
 ดอกเบี้ยที่บันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง   (9,624,254) (8,800,186)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน   (1,448,753,286)  (332,254,157)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง  (447,916,246)  (80,785,133)
 จายชำระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน  (14,879,851) (30,373,709)
 จายชำระเจาหนี้ทรัพยสิน  (151,176,992) (31,315,581)
 จายชำระเงินกูยืมระยะยาว  (151,120,000) -   
 เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว  2,004,636,866  221,120,000 
 จายเงินปนผล   (59,915,734) (39,936,573)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  1,179,628,043  38,709,004 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  9,166,282   1,186,283 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม   2,375,061  1,188,778 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม   11,541,343  2,375,061 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 Increase (decrease) in operating liabilities items     
  Trade and other payables   220,807,684   (112,423,069)
  Payables from Buying and Selling Forward Exchange Contracts   -    (5,552,611)
  Other current liabilities   (607,267) (445,932)
  Provision for long-term employee benefits  (169,500)  -   
 Cash provided from operating activities  318,674,621  317,534,610 
  Interest expenses paid   (40,383,096) (22,803,174)
Net Cash Provided from Operating Activities   278,291,525   294,731,436 

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES :
 Purchase of machineries, plant and equipment  (1,355,000,030)  (711,653,457)
 Purchase of computer softwares   -    (32,475)
 Prepaid machineries and accessories   (84,443,422) (15,884,673)
 Proceeds from disposal of machineries, spare parts
  and machinery under installation   314,420  404,116,634 
 Interest recorded as cost of assets under construction and installation (9,624,254) (8,800,186)
Net Cash Used in Investing Activities  (1,448,753,286) (332,254,157)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES :
 Decrease in bank overdrafts and short-term loans
  from financial institutions   (447,916,246) (80,785,133)
 Repayment for financial leases contracts  (14,879,851) (30,373,709)
 Repayment for assets acquisition payables  (151,176,992) (31,315,581)
 Repayment for long-term loans  (151,120,000) -   
 Proceeds from long-term loans  2,004,636,866  221,120,000 
 Dividend payment  (59,915,734) (39,936,573)
Net Cash Provided from Financing Activities  1,179,628,043  38,709,004 
Net Increase in Cash and Cash Equivalents    9,166,282  1,186,283 
Cash and Cash Equivalents as at January 1,  2,375,061  1,188,778 
Cash and Cash Equivalents as at December 31,  11,541,343  2,375,061 
Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

STATEMENTS OF CASH FLOWS (2/3) 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013 
A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

BAHT
2013 2012
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งบกระแสเงินสด (3/3)       
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

หนวย : บาท
2556 2555

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
 รายการที่มิใชเงินสด ประกอบดวย
   ตัดลูกหน้ีเปนหนี้สูญโดยผานคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -       1,046,202 
  สินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นจากเงินจายลวงหนาคาเคร่ืองจักรและอุปกรณ   -       2,071,135 
  คานายหนาจายลวงหนาลดลงจากการจำหนายเครื่องจักร   -       2,660,529 
  สินทรัพยตามสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   จากภาระผูกพันจากการซ้ือเครื่องจักร   365,459   (1,509,951)
  อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้ทรัพยสิน   97,007,743  163,713,838 
  เครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้นจากเงินจายลวงหนา   137,559,161  79,729,910 
  เครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากอะไหล    -       2,643,563 
  เครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน   -       1,044,860 
  เครื่องจักรลดลงจากสวนเกินจากการขายและเชากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจาย   171,786  1,091,882 
  เครื่องจักรลดลงเน่ืองจากการโอนเงินรับลวงหนาคาเครื่องจักรที่ขาย   -       169,887,264 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Additional Disclosure Items to Cash Flows Statements
 Non-cash flows items comprise :
  Write off debtors to bad debts through allowance 
   for doubtful debts   -       1,046,202 
  Increase in inventories from prepaid machineries and accessories    -        2,071,135 
  Decrease in prepaid commission from machinery disposal   -       2,660,529 
  Increase (decrease) in assets under Buying Forward Exchange     
   Contracts from commitment in purchasing machinery   365,459   (1,509,951)
  Increase in plant, machineries and accessories    
   from assets acquisition payable   97,007,743  163,713,838 
  Increase in machineries and accessories from prepaid   137,559,161  79,729,910 
  Increase in machineries from spare parts   -       2,643,563 
  Increase in machineries from financial leases contracts   -       1,044,860 
  Decrease in machineries from amortization      
   of deferred surplus on sale and lease back   171,786   1,091,882 
  Decrease in machineries due to transferring advance received for     
   machineries disposal   -    169,887,264 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน)

2. เกณฑในการจัดทำงบการเงิน

 2.1 งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
  ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงาน
  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 2.2 งบการเงินนี้ไดจัดทำข้ึน โดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี

 2.3 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใชในปบัญชีปจจุบันซึ่งบริษัทไดปฏิบัติแลวดังนี้
  มาตรฐานการบัญชี  
   ฉบับที่ 12  เรื่อง ภาษีเงินได
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
      เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
      ตางประเทศ
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 8   เรื่อง สวนงานดำเนินงาน

1. ขอมูลทั่วไป

1.1 สถานะของบริษัท เปนนิติบุคคลจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและ
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

1.2 สถานที่ตั้งบริษัท 95  ถนนทาขาม แขวงแสมดำ
  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 สถานท่ีตั้งโรงงาน เขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  38/11 และ 38/27 หมู 5 ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา 
  จังหวัดชลบุรี

1.3 ลักษณะของธุรกิจ ผลิตและจำหนายแผนฟลมพลาสติก
  โดยขายในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ
  เศษฟลมมีการจำหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ
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  การตีความมาตรฐานการบัญชี  
   ฉบับที่ 10  เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเก่ียวของ
            อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
   ฉบับที่ 21  เรื่อง ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพย 
              ที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
   ฉบับที่ 25  เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
             ของกิจการหรือของผูถือหุน
  แนวปฏิบัติทางการบัญชี  เรื่อง การโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน

   ฝายบริหารของบรษิัทไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชีในสวนที่เก่ียวของกับบริษัทขางตน ไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัท 
  
 2.4 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม ที่ยังไมมีผลบังคับใชดังนี้ 
  ก) ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
  มาตรฐานการบัญชี  
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง   การนำเสนองบการเงิน
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง   งบกระแสเงินสด
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง   สัญญาเชา
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได
   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
      ตางประเทศ
   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน
   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
   ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
   ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
   ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
   ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนงานดำเนินงาน
  การตีความมาตรฐานการบัญชี  
   ฉบับที่ 15  เรื่อง สัญญาเชาดำเนินงาน - สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา
   ฉบับที่ 27  เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทำข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย
   ฉบับที่ 29  เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
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   ฉบับที่ 32  เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 1  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
               และหน้ีสินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
   ฉบับที่ 4  เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม           
   ฉบับที่ 5  เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะ
               และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
   ฉบับที่ 7  เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 
      ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
      ที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง
   ฉบับที่ 10  เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
   ฉบับที่ 12  เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
   ฉบับที่ 13  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
   ฉบับที่ 17  เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
   ฉบับที่ 18  เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

  ข) ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
  ฝายบริหารของบริษัท อยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงิน ในปที่นำมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
  มาถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

 3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
   บริษัทรับรูรายไดจากการขายสินคา เมื่อไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสำคัญของความเปนเจาของ
  สินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคา โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสินคา
  ที่ไดสงมอบหลังหักสวนลดแลว
   บริษัทบันทึกรับรูรายไดอื่นและคาใชจาย ตามเกณฑคงคาง
   บริษัทรับรูรายไดเงินปนผลรับ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลา
  ไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และปราศจากภาระผูกพัน

 3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได โดยอาศัยประสบการณในการเรียก
  เก็บเงินในอดีต และสถานะปจจุบันของลูกหน้ีคงคาง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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 3.4 สินคาคงเหลือ
   สินคาคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉล่ีย
  ถวงน้ำหนัก
   บริษัทต้ังคาเผื่อการลดมูลคาสินคาสำหรับสินคาเสื่อมสภาพ และคาดวาจะจำหนายไมได และสำหรับสินคาที่มี
  มูลคาสุทธิที่จะไดรับต่ำกวาราคาทุน

 3.5 เงินลงทุน
   กิจการที่เกี่ยวของกัน หมายถึง บริษัทที่มีผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวบางสวน
  รวมกันไมวาในทางตรงหรือทางออม บริษัทบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวของกันในราคาทุน

 3.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย บริษัทคำนวณ
  คาเสื่อมราคา โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ซึ่งประมาณไวดังนี้

  สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน บันทึกดวยราคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา ณ วันที่เริ่มตนของสัญญาเชา คาเสื่อมราคา
 คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย
  คาใชจายทางการเงินที่เกี ่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพย บันทึกเปนราคาทุนของ
 สินทรัพย
  บริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคา เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของ
 สินทรัพยน้ัน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย
 แลวแตราคาใดจะสูงกวา

 3.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
   โปรแกรมคอมพิวเตอรรอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหนายสะสม คาตัดจำหนายคำนวณ
  โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 3 ป และ 5 ป

ที่ดิน  ไมคิดคาเสื่อมราคา
อาคารและโรงงาน 30 - 40
เครื่องจักร  15 - 22
เครื่องมือและอุปกรณ 5
ยานพาหนะ 5
อุปกรณคอมพิวเตอร 3

สถานที่ทำการตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 5
ระบบกาซธรรมชาติ 5
  

รายการ อายุการใหประโยชน (ป)
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 3.8 สัญญาเชา
  สัญญาเชาดำเนินงาน
   สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยง และประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของทรัพยสินยังคงอยูกับผูใหเชา บริษัทบันทึก
  เปนสัญญาเชาดำเนินงาน คาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาดังกลาว รับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุ
  ของสัญญาเชา
  สัญญาเชาการเงิน
   สัญญาเชาซึ่งผูเชาไดรับโอนผลตอบแทน และความเสี่ยงสวนใหญของการเปนเจาของทรัพยสิน ยกเวนกรรมสิทธิ์
  ทางกฎหมายถือเปนสัญญาเชาการเงิน บริษัทบันทึกราคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา ณ วันที่เริ่มตนของสัญญาเชา
  พรอมกับภาระหนี้สินที่จะตองจายคาเชาในอนาคต หักสวนที่เปนดอกเบี้ย ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงิน รับรู
  ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามสวนของยอดเงินตนคงเหลือ

 3.9 สินทรัพย/หนี้สินภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี
   สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกตางช่ัวคราว ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
  ระหวางฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรูเปนรายไดภาษีหรือ
  ตัดบัญชีเปนคาใชจายภาษี เม่ือรายไดสามารถรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายท่ีบันทึกไวเกิดข้ึนจริง และถือหักเปนคาใชจาย
  ไดแลวในการคำนวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร
   บริษัทรับรูผลแตกตางชั่วคราว ที่ตองหักภาษีเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือบวกภาษีเปนหนี้สิน
  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หากมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคต
  เพียงพอท่ีจะนำสินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นมาใชประโยชนได
   บริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
  และจะปรับมูลคาตามบัญชีดังกลาวเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวา บริษัทจะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการ
  นำสินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน

 3.10 คาใชจายภาษีเงินได
   คาใชจายภาษีเงินไดคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินได
  รอการตัดบัญชี คาใชจายภาษีเงินไดรับรูในงบกำไรขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในสวนของผูถือหุน
  รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน

 3.11 ผลประโยชนของพนักงาน
  ผลประโยชนระยะสั้น
   บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
  ผลประโยชนระยะยาว
   โครงการสมทบเงิน
   บริษัทจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกำหนดการจายสมทบไวแลว 
  สินทรัพยของกองทุนสำรองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท และไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก 
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกลาว ไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจายสมทบกองทุน
  สำรองเล้ียงชีพ บันทึกเปนคาใชจายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการน้ัน
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   โครงการผลประโยชน
   สำรองผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเปนคาใชจายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงานของ
  พนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชนในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรับจากการทำงานใหกับบริษัทในงวดปจจุบัน
  และงวดอนาคต ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลด
  ใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเร่ิมตน การประมาณการหน้ีสินดังกลาวคำนวณโดยผูเช่ียวชาญ 
  โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 

 3.12 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
   รายการที่เปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไวเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย
  และหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได บันทึกไวเปนเงินบาท โดยใช
  อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เวนแตรายการที่ไดตกลงอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนากับธนาคารไว
  จะบันทึกตามมูลคายุติธรรม ผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ไดบันทึกเปนรายไดหรือรายจายในแตละป

 3.13 กำไร (ขาดทุน) ตอหุน
   กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไร (ขาดทุน) สำหรับป หารดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
  ถวงน้ำหนัก ที่ถือโดยบคุคลภายนอกในระหวางป

 3.14 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
   ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที ่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
  และตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบตอจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหนี้สิน 
  รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวน
  ที่ประมาณไว
   ประมาณการและขอสมมติฐานจะไดรับการทบทวนอยางสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ  ในอดีตและปจจัยตางๆ 
  รวมถึงเหตุการณในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งฝายบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสถานการณนั้น 
  บริษัทไดตั้งประมาณการและขอสมมติฐานตอเหตุการณในอนาคต เปนผลใหประมาณการทางบัญชีอาจจะไมตรงกับ
  ผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและขอสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ไดแก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 
  คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน และสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
  การประมาณการในเร่ืองตางๆ ไดเปดเผยในแตละสวนที่เก่ียวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

  จำนวนเงิน (บาท)
 2556  2555

รายการ

เงินสด 290,000 240,000
เงินฝากธนาคาร 11,251,343 2,135,061
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 11,541,343 2,375,061
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5. ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น

  จำนวนเงิน (บาท)
 2556  2555

รายการ

ลูกหนี้การคา  
 ยังไมถึงกำหนดชำระ 665,948,142  597,319,705 
 เกินกำหนดชำระไมเกิน 3 เดือน 31,158,725  57,480,967 
 เกินกำหนดชำระไมเกิน 6 เดือน 2,808,237  -      
 เกินกำหนดชำระมากกวา 12 เดือน -       1,406,185 
 รวมลูกหนี้การคา 699,915,104  656,206,857 
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -       (1,406,185)
 ลูกหนี้การคา-สุทธิ 699,915,104  654,800,672 
ลูกหนี้อื่น   6,784,250  9,639,230 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 706,699,354  664,439,902 

  จำนวนเงิน (บาท)
 2556  2555

รายการ

สินคาสำเร็จรูป  293,897,588  226,429,313 

งานระหวางผลิต  159,234,686  168,715,949 
วัตถุดิบ   295,209,744  284,170,960 
วัสดุหีบหอ  41,558,580  23,190,855 
น้ำมันหลอลื่น  5,115,615  10,092,187 
วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ  7,705,949  7,198,834 
อะไหล   103,376,890  106,368,016 
สินคาระหวางทาง  30,112,013  25,778,612 
วัตถุดิบระหวางทาง  24,333,517  12,532,400 
   รวม 960,544,582  864,477,126 
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ  (1,937,343) (1,867,964)
 คาเผื่อการลดมูลคาสินคา  (7,641,924) -     
สินคาคงเหลือ-สุทธิ  950,965,315  862,609,162 

6. สินคาคงเหลือ 
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7. เงินลงทุนระยะยาว-เงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวของกัน

2556
กิจการที่เกี่ยวของกัน

บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส 4.99 4.99 998,000 998,000 23,952,000 23,952,000

ตามวิธีราคาทุน
2555

(หนวย : บาท)

2556
ประเภท
กิจการ

ลักษณะความ
สัมพันธ 2556

ทุนชำระแลว
2555 2556

กิจการที่เกี่ยวของกัน

บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส อาหาร ผูถือหุน/ 200,000,000 200,000,000 - -
      กรรมการรวมกัน
บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส อาหาร ผูถือหุน/ 200,000,000 200,000,000 - -
      กรรมการรวมกัน
บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส อาหาร ผูถือหุน/ 200,000,000 200,000,000 - -
      กรรมการรวมกัน

เงินปนผล
2555

(หนวย : บาท)



A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED120

ราคาทุน     
1 มกราคม 2555 30,765,804  363,095,843  4,928,715,379  206,629,447  
 เพิ่มขึ้น -      26,876,349  85,218,817  10,423,456  
 จำหนาย/เลิกใช -      -      (1,337,065,322) - 
 โอนเขา (ออก) -      100,393,320  768,252,282  2,035,286  
31 ธันวาคม 2555 30,765,804  490,365,512  4,445,121,156  219,088,189  
 เพิ่มขึ้น -      18,504,604  88,438,076  4,803,222  
 จำหนาย/เลิกใช -      -      -      -      
 โอนเขา (ออก) -      128,277,978  1,566,286,312  2,305,000  
31 ธันวาคม 2556 30,765,804  637,148,094  6,099,845,544  226,196,411  
คาเสื่อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2555  -      176,339,901  2,024,637,172  160,266,898  
 คาเสื่อมราคาสำหรับป 2555 -      7,682,206  191,167,903  15,505,026  
 จำหนาย/เลิกใช -      -      (762,843,483) -      
31 ธันวาคม 2555  -      184,022,107  1,452,961,592  175,771,924  
 คาเสื่อมราคาสำหรับป 2556 -      9,478,059  217,490,980  14,291,828  
 จำหนาย/เลิกใช -      -      -      -  
31 ธันวาคม 2556  -      193,500,166  1,670,452,572  190,063,752  
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย     
1 มกราคม 2555 18,300,000  -      -      -      
 จำหนาย/เลิกใช -      -      -      -      
31 ธันวาคม 2555 18,300,000  -      -      -      
 จำหนาย/เลิกใช -      -      -      -      
31 ธันวาคม 2556 18,300,000  -      -      -      

8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  

รายการ ที่ดิน อาคาร
และโรงงาน

เครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณโรงงาน 
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31,510,999  4,691,507  52,380,401  4,213,000  966,615,719  -      6,588,618,099 
1,044,860  1,344,639  16,879,725  910,000  614,149,739  128,364,756  885,212,341 
(2,060,000) -      -      -      -      -      (1,339,125,322)

-      -      6,305,000  -      (800,468,415) 5,856,000  82,373,473 
30,495,859  6,036,146  75,565,126  5,123,000  780,297,043  134,220,756  6,217,078,591 

-      2,573,052  17,321,446  -      1,271,393,851  58,597,776  1,461,632,027 
-      -      -      -      (10,000,000) -      (10,000,000)
-      -      5,037,062  -      (1,430,511,318) (134,220,756) 137,174,278 

30,495,859  8,609,198  97,923,634  5,123,000  611,179,576  58,597,776  7,805,884,896 
        

19,337,946  2,881,636  39,116,322  4,212,996  -      -      2,426,792,871 
1,171,220  1,226,245  7,037,758  106,415  -      -      223,896,773 
(2,059,999) -      -      -      -      -      (764,903,482)
18,449,167  4,107,881  46,154,080  4,319,411  -      -      1,885,786,162 
1,193,728  1,490,566  9,767,198  182,000  -      -        253,894,359 

-      -      -      -      -      -      -     
19,642,895  5,598,447  55,921,278  4,501,411  -      -      2,139,680,521 

-      -      -      -      5,500,000  -      23,800,000    
-      -      -      -      -      -      -        
-      -      -      -      5,500,000  -      23,800,000  
-      -      -      -      (2,400,000) -      (2,400,000)   
-      -      -      -      3,100,000  -      21,400,000 

เครื่องจักร
และอุปกรณ
ระหวางทาง

ยานพาหนะ อุปกรณ
คอมพิวเตอร

สถานท่ีทำการ
ตกแตง และ

อุปกรณสำนักงาน

ระบบกาซ
ธรรมชาติ

สินทรัพย
ระหวางกอสราง

และติดต้ัง

รวม

(หนวย : บาท)
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รายการสวนเกินจากการขาย
 และเชากลับคืนรอตัดบัญชี     
1 มกราคม 2555 -      -      (1,263,668) -      
 ตัดบัญชี -      -      1,091,882  -      
31 ธันวาคม 2555 -      -      (171,786) -      
 ตัดบัญชี -      -      171,786  -      
31 ธันวาคม 2556 -      -      -      -      
รวมทั้งส้ิน -      193,500,166  1,670,452,572  190,063,752  
มูลคาสุทธิตามบัญชี     
31 ธันวาคม 2555 12,465,804  306,343,405  2,992,331,350  43,316,265  
31 ธันวาคม 2556 12,465,804  443,647,928  4,429,392,972  36,132,659  

รายการ ที่ดิน อาคาร
และโรงงาน

เครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณโรงงาน 
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-      -      -      -      -      -      (1,263,668)
-      -      -      -      -      -      1,091,882 
-      -      -      -      -      -      (171,786)
-      -      -      -      -      -      171,786 
-      -      -      -      -      -      -     

19,642,895  5,598,447  55,921,278  4,501,411  -      -      2,139,680,521 
      

12,046,692  1,928,265  29,411,046  803,589  774,797,043  134,220,756  4,307,664,215 
10,852,964  3,010,751  42,002,356  621,589  608,079,576  58,597,776  5,644,804,375 

เครื่องจักร
และอุปกรณ
ระหวางทาง

ยานพาหนะ อุปกรณ
คอมพิวเตอร

สถานท่ีทำการ
ตกแตง และ

อุปกรณสำนักงาน

ระบบกาซ
ธรรมชาติ

สินทรัพย
ระหวางกอสราง

และติดต้ัง

รวม

(หนวย : บาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมียอดคงเหลือของเคร่ืองจักรและยานพาหนะ ซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาการเงิน 
โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจำนวนเงิน 4.83 ลานบาท และ 44.66 ลานบาท ตามลำดับ 
 ในป 2553 บริษัทไดทำสัญญาขายและเชากลับคืนเครื่องจักร โดยมีมูลคาขายเทากับ 50.27 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
ทำใหมีกำไรจากการขายเครื่องจักร จำนวน 0.75 ลานบาท ซึ่งไดบันทึกเปน “รายการสวนเกินจากการขายและเชากลับคืน
รอตัดบัญชี” แสดงไวภายใตหนี้สินโดยมีกำหนดตัดบัญชีตลอดอายุของสัญญาเชา (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14)
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 9. สินทรัพยไมมีตัวตน   

  บริษัทไดมีการทำสัญญากับสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22.1)

11. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  

ราคาทุน   3,819,567 32,475  3,852,042  -      3,852,042 

หัก คาตัดจำหนายสะสม (2,839,611) (418,931) (3,258,542) (407,854) (3,666,396)

มูลคาสุทธิตามบัญชี   593,500   185,646 

 2554 เพิ่ม 2555 เพิ่ม 2556
โปรแกรมคอมพิวเตอร

จำนวนเงิน (บาท)

10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   

  จำนวนเงิน (บาท)
 2556  2555

รายการ

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 4,285,531 1,151,704
หนี้สินจากการทำสัญญาทรัสตรีซีทส 239,658,199 694,945,998
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 378,466,265 363,451,077
                                    รวม 622,409,995 1,059,548,779

  จำนวนเงิน (บาท)
 2556  2555

รายการ

เจาหนี้การคา     1,148,511,566  943,066,998 
เจาหนี้อื่น       124,913,181  108,888,904 
                                     รวม   1,273,424,747  1,051,955,902 
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กรกฎาคม 2553 กรกฎาคม 2553 มิถุนายน 2557 0.70 12,190 สัญญาเชาการเงิน

พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553 ธันวาคม 2557 3.55 62,396 สัญญาเชาการเงิน

สิงหาคม 2554 สิงหาคม 2554 กรกฎาคม 2558 1.35 23,530 สัญญาเชาการเงิน

กันยายน 2555 กันยายน 2555 สิงหาคม 2559 1.04 18,219 สัญญาเชาการเงิน

  จำนวนเงิน (บาท)
 2556  2555

รายการ

จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะตองจาย  

ไมเกิน 1 ป  2,699,344  15,373,141 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,287,322  3,986,672 

           รวม 3,986,666 19,359,813 

หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (213,150) (706,446)

รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะตองจาย 3,773,516  18,653,367 

หัก  สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป (2,545,292) (14,882,051)

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 1,228,224  3,771,316 

จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะตองจาย  

ไมเกิน 1 ป  2,699,344  15,373,141 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,287,322  3,986,672 

           รวม 3,986,666 19,359,813 

หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (213,150) (706,446)

รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะตองจาย 3,773,516  18,653,367 

หัก  สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป (2,545,292) (14,882,051)

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 1,228,224  3,771,316 

12. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

   สัญญาเชาการเงินมีกำหนดชำระเปนรายเดือน ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในป 2557-2559
   สวนของหน้ีสินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป แสดงไวภายใตหัวขอหนี้สินหมุนเวียน

 สัญญาเชายานพาหนะ

เริ่ม
วันที่ทำสัญญา

ระยะเวลา จำนวนเงินตาม
สัญญา (ลานบาท)

คาเชาตอเดือน 
(บาท)

หมายเหตุ
สิ้นสุด

  จำนวนเงิน (บาท)
 2556  2555

รายการ

เงินกูยืมระยะยาว 2,074,636,866  221,120,000 

หัก  สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป (70,000,000) -     

เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ 2,004,636,866  221,120,000 

13. เงินกูยืมระยะยาว 

   สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป  ไดแสดงไวภายใตหัวขอหนี้สินหมุนเวียน
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วงเงินกูตามสัญญา เงินตนคงเหลือ เงื่อนไขการจายชำระ หลักประกัน

   เงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

- ระยะเวลาเบิกเงินกูภายในวันที่ 30 เมษายน 2555
- ชำระเงินตนทุก 3 เดือน งวดละ 31.25 ลานบาท 
 งวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2557 และชำระ
 ใหเสร็จส้ินภายในเดือนมีนาคม 2563
- ชำระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ยของ
 เงินฝากประจำบุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตรา
 ที่กำหนดในสัญญา
- ระยะเวลาเบิกเงินกูภายในวันที่ 30 เมษายน 2556
- ชำระเงินตนทุก 3 เดือน งวดละ 29 ลานบาท 
 งวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2558 และชำระ
 ใหเสร็จส้ินภายในเดือนมีนาคม 2564
- ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ยของ
 เงินฝากประจำบุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตรา
 ที่กำหนดในสัญญา
- ระยะเวลาเบิกเงินกูภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
 2556
- ชำระเงินตนทุก 3 เดือน งวดละ 29 ลานบาท 
 งวดแรกภายในเดือนมกราคม 2559 และชำระ
 ใหเสร็จส้ินภายในเดือนตุลาคม 2564
- ชำระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ยของ
 เงินฝากประจำบุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตรา
 ที่กำหนดในสัญญา
- ระยะเวลาเบิกเงินกูภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
- ชำระเงินตนทุก 3 เดือน งวดละ 31.25 ลานบาท 
 งวดแรกภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 และชำระ
 ใหเสร็จส้ินภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
- ชำระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ยของ
 เงินฝากประจำบุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตรา
 ที่กำหนดในสัญญา

750 ลานบาท
(สัญญาลงวันที่

30 พฤษภาคม 2554
แกไขเพ่ิมเติมวันที่ 
7 กุมภาพันธ 2555)

700 ลานบาท
(สัญญาลงวันที่

12 มกราคม 2555)

700 ลานบาท
(สัญญาลงวันที่

2 มีนาคม 2555)

750 ลานบาท
(สัญญาลงวันวันที่
12 มกราคม 2555
บันทึกเพ่ิมเติมวันที่
27 กันยายน 2556)

70.00
ลานบาท

700.00
ลานบาท

554.64
ลานบาท

750.00
ลานบาท

ไมมี

เครื่องจักร
จำนวน 1 เครื่อง

(อยูระหวาง
ดำเนินการ
จดจำนอง)

เครื่องจักร
จำนวน 1 เครื่อง
(ปจจุบันยังไมได

จดจำนอง)

เครื่องจักร
จำนวน 1 เครื่อง
(ปจจุบันยังไมได

จดจำนอง)
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กิจการมีวงเงินกูระยะยาวที่ยังไมมีการเบิกใชจำนวน 460 ลานบาท
  บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปน้ี
  1. ดำรงอัตราสวนของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนใหเปนไปตามขอกำหนดของสัญญา
  2. ตองจัดทำประกันภัยหลักทรัพยประกันที่จดจำนองตามกฎหมายเปนประกันหนี้ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัย
   ไมนอยกวาจำนวนเงินท่ีบริษัทไดกูไปจากธนาคาร และกำหนดใหธนาคารเปนผูรับประโยชนในกรมธรรมแตเพียงผูเดียว 
   และบริษัทจะเสียคาประกันเองตลอดไปจนกวาบริษัทจะชำระหน้ีเสร็จ

14. รายการสวนเกินจากการขายและเชากลับคืนรอตัดบัญชี   

15. สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

  สวนที่ถึงกำหนดตัดบัญชีภายในหน่ึงป  แสดงไวภายใตหนี้สินหมุนเวียน
สวนเกินจากการขายและเชากลับคืนตัดบัญชีในป 2556 และ 2555 เปนจำนวนเงิน 171,786 บาท และ 1,091,882 บาท 

 ตามลำดับ

  จำนวนเงิน (บาท)
 2556  2555

รายการ

รายการสวนเกินจากการขายและเชากลับคืนรอตัดบัญชี -      171,786 

หัก  สวนที่ถึงกำหนดตัดบัญชีภายในหน่ึงป -      (171,786)

รายการสวนเกินจากการขายและเชากลับคืนรอตัดบัญชี-สุทธิ -      -     

  จำนวนเงิน (บาท)
 2556  2555

รายการ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน  

มูลคาหนี้สิน ณ ตนป 30,565,809  27,216,308 

บวก  ตนทุนบริการในปจจุบัน 2,158,427  2,325,430 

  ตนทุนดอกเบี้ย 1,120,150  1,024,071 

หัก  ผลประโยชนที่จายในระหวางป (169,500) -     

ยอดคงเหลือยกไปปลายป 33,674,886  30,565,809 
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   สมมติฐานท่ีสำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุปไดดังนี้

อัตราคิดลดพนักงาน รอยละ 3.80 ตอป
อัตราการขึ้นเงินเดือนพนักงาน รอยละ 5.50 ตอป
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นอยูกับชวงอายุ) รอยละ 2 - 50 ตอป

รายการ อัตรา

16. ทุนสำรองตามกฎหมาย

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนเงินทุนสำรอง
 ตามกฎหมาย ไมนอยกวารอยละหาของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมี
 จำนวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองดังกลาว จะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได บริษัทจัดสรรทุนสำรอง
 ตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว

17. การจายเงินปนผลและคาตอบแทนกรรมการ

  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2556 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล แกผูถือหุนสำหรับ
 ผลการดำเนินงานป 2555 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท เปนจำนวนเงิน 59.92 ลานบาท โดยกำหนดจายเงินปนผลดังกลาว
 ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 และอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการสำหรับป 2556 เปนจำนวนเงินรวมท้ังส้ิน 3.06 ลานบาท 

 และอนุมัติจายคาเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 5,000 บาทตอทาน
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2555 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล แกผูถือหุนสำหรับ
 ผลการดำเนินงานป 2554 ในอัตราหุนละ 0.70 บาท เปนจำนวนเงิน 279.61 ลานบาท ซ่ึงไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว
 หุนละ 0.60 บาท เปนจำนวนเงิน 239.65 ลานบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 คงเหลือที่ตองจายอีกหุนละ 0.10 บาท 
 เปนจำนวนเงิน 39.94 ลานบาท โดยกำหนดจายเงินปนผลดังกลาวในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 และอนุมัติจายคาตอบแทน
 กรรมการสำหรับป 2555 เปนจำนวนเงินรวมท้ังส้ิน 3.06 ลานบาท และอนุมัติจายคาเบ้ียประชุมกรรมการคร้ังละ 5,000 บาท
 ตอทาน
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18. การจำแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย

  จำนวนเงิน (บาท)
 2556  2555

รายการ

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำเพิ่มขึ้น (62,320,413) (9,671,729)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 4,256,126,479  3,954,822,577 

คาตอบแทนกรรมการ 3,690,000  3,520,000 

คาตอบแทนผูบริหาร 46,282,909  45,324,674 

คาใชจายพนักงาน 227,591,712  188,892,930 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 254,302,213  224,315,704 

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา 7,641,924  -     

ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพ 69,379  -     

กลับรายการขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพ -      (1,194,846)

ขาดทุนจากการจำหนายเคร่ืองจักรและอุปกรณ  

 และเครื่องจักรระหวางติดต้ัง 7,285,580  2,878,471 

ขาดทุนจากการจำหนายอะไหล  -      15,893,766 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 41,105,824  -     

คาใชจายอื่น  719,919,156  640,932,207 

                               รวม 5,501,694,763  5,065,713,754 
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สกุลเงิน
ตางประเทศ

2556

แปลงคา
เปนเงินบาท

สกุลเงิน
ตางประเทศ

แปลงคา
เปนเงินบาท

รายการ

2555

(หนวย : ลาน)

19. รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ

 19.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตรา
  ตางประเทศ ดังตอไปนี้

สินทรัพย    
  ยูโร  - - 0.073 2.91
  ดอลลารสหรัฐอเมริกา 5.818 189.55 4.039 122.73
  เยนญี่ปุน 37.771 11.68 52.291 18.30
    รวมสินทรัพย  201.23  143.94
หนี้สิน    
 - สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป    
  ยูโร  0.064 2.90 0.541 22.13
  ดอลลารสหรัฐอเมริกา 8.258 272.10 23.001 707.90
  เยนญี่ปุน 5.940 1.88 0.807 0.29
  ปอนดสเตอรลิง 1.320 71.62 2.160 107.36
    รวมหนี้สิน  348.50  837.68

  19.2 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยในประเทศ เพื่อปองกันความเสี่ยงของ

   การเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน ที่อาจมีผลกระทบตอจำนวนเงินบาท โดยสรุปดังนี้ 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศ    
 ยูโร 0.443 20.15 42.3132 บาท มีนาคม 2557
    ตอยูโร 
 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 0.175 5.78 30.1018 บาท  มีนาคม 2557
    ตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 ปอนดสเตอรลิง 1.200 65.33 47.5453 บาท  มกราคม 2557
    50.1488-50.4720 บาท มีนาคม 2557
    ตอปอนดสเตอรลิง 

รายการ
สกุลเงิน

ตางประเทศ
มูลคา

ยุติธรรม (บาท)
อัตราแลกเปล่ียน
ณ วันสงมอบ

กำหนดวัน
สงมอบ

(หนวย : ลาน)
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สัญญาขายเงินตราตางประเทศ    
 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 41.917 1,379.25 29.7800 บาท มกราคม 2557
    31.8283 - 32.7495 บาท กุมภาพันธ 2557
    31.6100 - 32.7030 บาท มีนาคม 2557
    31.8029 - 32.1070 บาท เมษายน 2557
    31.7622 - 32.4570 บาท พฤษภาคม 2557
    32.4573 - 33.0705 บาท มิถุนายน 2557
    33.1187 บาท กรกฎาคม 2557
    ตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 เยนญ่ีปุน 543.778 171.63 0.3294 - 0.3352 บาท กุมภาพันธ 2557
    0.3301 บาท มีนาคม 2557
    0.3259 - 0.3275  บาท เมษายน 2557
    0.3200 - 0.3204  บาท พฤษภาคม 2557
    0.3160 - 0.3330  บาท มิถุนายน 2557
    ตอเยนญี่ปุน  

รายการ
สกุลเงิน

ตางประเทศ
มูลคา

ยุติธรรม (บาท)
อัตราแลกเปล่ียน
ณ วันสงมอบ

กำหนดวัน
สงมอบ

(หนวย : ลาน)

สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศ    
 ยูโร 6.000 245.29 40.7828 - 41.1028 บาท มกราคม 2556
    ตอยูโร

รายการ
สกุลเงิน

ตางประเทศ
มูลคา

ยุติธรรม (บาท)
อัตราแลกเปล่ียน
ณ วันสงมอบ

กำหนดวัน
สงมอบ

(หนวย : ลาน)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้
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สัญญาขายเงินตราตางประเทศ    
 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 26.777 820.69 31.6200 - 32.5583 บาท มกราคม 2556
    31.3346 - 32.3584 บาท มีนาคม 2556
    31.0300 - 32.3103 บาท พฤษภาคม 2556
    30.9259 - 32.5269 บาท มิถุนายน 2556
    30.9639 บาท กรกฎาคม 2556
    ตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 เยนญ่ีปุน 81.752 29.04 0.4018 - 0.4073 บาท มกราคม 2556
    0.3665 บาท กุมภาพันธ 2556
    ตอเยนญี่ปุน 
 ยูโร 0.291 11.82 40.1612 - 40.5418 บาท กุมภาพันธ 2556
    ตอยูโร

รายการ
สกุลเงิน

ตางประเทศ
มูลคา

ยุติธรรม (บาท)

อัตราแลกเปล่ียน
ณ วันสงมอบ

กำหนดวัน
สงมอบ

(หนวย : ลาน)

สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศ  
 ดอลลารสหรัฐอเมริกา  
  0.500 77.4962 เยนญี่ปุน ตอดอลลารสหรัฐอเมริกา เมษายน 2556

รายการ
อัตราแลกเปล่ียน

ณ วันสงมอบ
กำหนดวันสงมอบ

(หนวย : ลาน)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาขามสกุลเงิน มีรายละเอียดดังนี้

20. สิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน

  บริษัท เอ.เจ. พลาสท จำกัด (มหาชน) ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 เปนจำนวน 14 บัตร ตามรายละเอียดดังนี้
  ก) บัตรสงเสริมที่สิ้นสุดหรือไมไดรับสิทธิประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล จำนวน 1 บัตร
  ข) บัตรสงเสริมที่อยูระหวางการลดหยอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลกึ่งหน่ึง จำนวน 4 บัตร
  ค) บัตรสงเสริมที่อยูระหวางการไดรับสิทธิประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล จำนวน 7 บัตร
  ง) บัตรสงเสริมที่ยังไมมีรายไดจากโครงการ จำนวน 2 บัตร
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2.วันที่เริ่มใชสิทธิ
ในบัตรสงเสริม

1. บัตรสงเสริมเลขท่ี 3. เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ
4. วันที่ครบกำหนด
ตามขอ 5.1 และ 5.2

1459/2538
วันที่ 10 ก.ค. 2538

1326/2544
วันที่ 26 เม.ย. 2544

1048(1)/2545
วันที่ 22 ม.ค. 2545

1239(2)/2546
วันที่ 14 พ.ค. 2546

1515(2)/2546
วันที่ 18 ก.ย. 2546

1674(2)/2548
วันที่ 29 ก.ค. 2548

2079(2)/2550
วันที่ 29 ต.ค. 2550

1804(2)/2552
วันที่ 14 ต.ค. 2552

1919(2)/2553
วันที่ 27 ส.ค. 2553

1291(2)/2554
วันที่ 11 มี.ค. 2554

1008(2)/2555
วันที่ 12 ม.ค. 2555

1358(2)/2555
วันที่ 22 มี.ค. 2555

2897(2)/2555
วันที่ 18 ธ.ค. 2555

1649(2)/2556
วันที่ 16 พ.ค. 2556

1 พ.ค. 38

20 มิ.ย. 44

23 พ.ค. 46

29 ก.ย. 46

24 พ.ย. 47

1 เม.ย. 49

28 ก.ค. 51

2 ก.พ. 53

16 มี.ค. 54

26 เม.ย. 55

26 เม.ย. 56

26 พ.ย. 56

-

-

ผลิต BOPP FILM และ CPP FILM ประเภทการผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก
ผลิตฟลมพลาสติกชนิดเคลือบและไมเคลือบโลหะ
และหรือพิมพ และไมพิมพลาย
ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก
ผลิตฟลมพลาสติกผานขบวนการเคลือบโลหะ
และหรือเคลือบพลาสติก และหรือพิมพลวดลาย
ผลิต POLYESTER FILM ชนิดเคลือบและไมเคลือบ
ประเภทการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกหรือเคลือบ
ดวยพลาสติก
ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก
ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก
การชุบเคลือบผิวดวยโลหะ หรือ 
ANODIZE (SURFACE TREATMENT)
ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ
พลาสตกิหรือเคลือบดวยพลาสติก
ผลิต BOPET FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก
ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก
ผลิต BOPET FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก
ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก
ผลิต CPP และ LLDPE FILM ประเภทการผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก

30 เม.ย. 46

19 มิ.ย. 52

22 พ.ค. 54

28 ก.ย. 54

23 พ.ย. 55

31 มี.ค. 57

27 ก.ค. 59

1 ก.พ. 61

15 มี.ค. 62

25 เม.ย. 63

25 เม.ย. 64

25 พ.ย. 64

-

-
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 5. สิทธิประโยชนสำคัญท่ีบริษัทไดรับ
  5.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม เปนเวลา 8 ป 
   โดยบัตรสงเสริมเลขที่ 1239(2)/2546, 1515(2)/2546, 1674(2)/2548, 2079(2)/2550, 1804(2)/2552, 
   1919(2)/2553, 1291(2)/2554, 1008(2)/2555, 1358(2)/2555, 2897(2)/2555 และ 1649(2)/2556 มีการจำกัด
   วงเงินไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไมเกิน 120 ลานบาท, 987 ลานบาท, 584 ลานบาท, 769 ลานบาท, 
   100 ลานบาท, 465 ลานบาท, 705 ลานบาท, 670 ลานบาท, 710 ลานบาท, 650 ลานบาท และ 270 ลานบาท 
   ตามลำดับ ท้ังน้ีจะปรับเปล่ียนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียนท่ีแทจริงในวันเปดดำเนินการ
   ตามโครงการท่ีไดรับการสงเสริม
  5.2 ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามขอ 5.1 
   ไปรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดเปนระยะเวลา 8 ป 
  5.3 ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ
   นับจากพนกำหนดเวลา ขอ 5.1 เปนระยะเวลา 5 ป
  5.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำเปนที่ตองนำเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต
   เพื่อการสงออก นับแตวันนำเขาคร้ังแรก เปนระยะเวลา 5 ป 
  5.5 ไดรับอนุญาตใหนำผลขาดทุนประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 5.1 ไปหักออกจาก
   กำไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแตวันที่พนกำหนดเวลายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนระยะเวลาไมเกิน 5 ป โดยจะเลือก
   หักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

   ในฐานะที่เปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกำหนดตางๆ เกี่ยวกับ
 การสงเสริมการลงทุนโดยเครงครัด
   บริษัทมียอดขายในประเทศและตางประเทศ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามหมายเหตุ

 ประกอบงบการเงินขอ 24

21. ภาษีเงินได

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลทางภาษีของบริษัท คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีปรับปรุงดวยรายไดและรายจายอื่น
 บางรายการท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินได หรือเปนรายจายท่ีตองหามในการคำนวณภาษีเงินได และผลขาดทุนสุทธิท่ีปรับปรุงตาม
 ประมวลรัษฎากรแลวยกมาไมเกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีกอนรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน
   กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน แตไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได และกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 
 บริษัทคำนวณภาษีเงินไดในป 2556 อัตรารอยละ 20 (ป 2555 อัตรารอยละ 23)
   กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได บริษัทคำนวณตามสิทธิประโยชนทางภาษีเงินได
 ตามบัตรสงเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20)
   บริษัทไมมีภาษีเงินไดที่ตองชำระในป 2556 และ 2555
   บริษัทไมมีสินทรัพย/หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินไดท่ีตองรับรูในงบกำไรขาดทุน เน่ืองจาก
 บริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนสวนใหญ 
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22. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา

 22.1  บริษัทมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนภายหนา ดังนี้

            จำนวนเงิน (ลานบาท)
 2556  2555

รายการ

หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย 11.62  10.21 
เลตเตอรออฟเครดิต 28.51  1,165.49 

            จำนวนเงิน (ลานบาท)
 2556  2555

รายการ

สัญญาวงเงินเงินเบิกเกินบัญชี 265  255 
สัญญาวงเงินกูยืมระยะสั้น 840  840 
วงเงินรวมเลตเตอรออฟเครดิตและสัญญาทรัสตรีซีทส 4,170  3,970 

   บริษัทไดมีการทำสัญญากับสถาบันการเงิน มีรายละเอียดดังนี้ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10)

 22.2  สัญญาซ้ือเครื่องจักร

พฤษภาคม 2556 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 5.85 1.17 20
กันยายน 2556 ยูโร 2.45 0.37 15
กันยายน 2556 เยนญี่ปุน 170.00 17.00 10
พฤศจิกายน 2556 ยูโร 1.57 0.23 15

วันที่ทำสัญญา

หนวย : ลาน

สกุลเงิน
มูลคาเคร่ืองจักร

เงินจายลวงหนา

จำนวนเงิน รอยละ
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23. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่ดินระยะยาว 

  บริษัทไดทำสัญญาเชาที่ดินที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมและเขตสงออกแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดังนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาระยะยาว ดังนี้

12G-2 และ 12G-3 40 ไร 30 ป ปที่ 1-10 2.36
  (31 สิงหาคม 2533 ถึง ปที่ 11-20 2.60
  30 สิงหาคม 2563) ปที่ 21-30 2.85 
12G-1/1 และ 12G-4/1 8 ไร 2 งาน 18 ป  ปที่ 1-10 0.57
 85.83 ตารางวา (5 สิงหาคม 2545 ถึง ปที่ 11-18 0.62 
  30 สิงหาคม 2563)   
12G-1 และ 12G-4 25 ไร 30 ป ปที่ 1-5 4.13
  (16 มีนาคม 2554 ถึง ปที่ 6-10 4.54
  15 มีนาคม 2584) ปที่ 11-15 5.00
   ปที่ 16-20 5.50
   ปที่ 21-25 6.05
   ปที่ 26-30   6.65
CP 27 1 ไร 1 งาน 3 ป ปที่ 1 0.23
 19.63 ตารางวา (1 สิงหาคม 2556 ถึง ปที่ 2 0.25
  31 กรกฎาคม 2559) ปที่ 3 0.25 
B5-2 6 ไร 2 งาน 30 ป ปที่ 1-30 1.18
 76.53 ตารางวา (1 พฤศจิกายน 2556 การเปลี่ยนแปลง ตามประกาศที่
  ถึง 31 ตุลาคม 2586) อัตราคาเชา ผูใหเชากำหนด

แปลงหมายเลขท่ี เนื้อท่ี ระยะเวลาเชา ระยะเวลา
อัตราคาเชาตอป

(ลานบาท)

ไมเกิน 1 ป 9.02
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 34.82
มากกวา 5 ป 162.03
                                       รวม 205.87

รายการ จำนวนเงิน (ลานบาท)
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25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเปนสวัสดิการ
 ตลอดจนเปนหลักประกันแกพนักงานเมื่อลาออกจากงานหรือครบอายุการทำงาน (เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท 
 โดยพนักงานจายสะสมสวนหนึ่ง และบริษัทจายสมทบอีกสวนหนึ่งในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน ทั้งนี้บริษัทไดแตงตั้ง
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จำกัด เปนผูจัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกลาว

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในสวนของบริษัทที่จายสำหรับพนักงาน และไดบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจำนวน 3.39 ลานบาท และ 3.06 ลานบาท ตามลำดับ

26. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

  บริษัทมีขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

 26.1  นโยบายการบัญชี
     นโยบายการบัญชีไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3

 26.2  ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
     - ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากกรณีท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกำหนดในสัญญา ซ่ึงจะกอใหเกิด
   ความเสียหายแกบริษัท
     - ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การคา บริษัทอาจจะไดรับเนื่องจากบริษัท
   มีลูกหนี้รายใหญจำนวนนอยรายแตมีสัดสวนที่สูง

24. การเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน   

  บริษัทดำเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจบรรจุภัณฑ ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงานของบริษัท
 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

รายการ

จำนวนเงิน (ลานบาท)

2556 2555

รายไดจากการขาย 2,072.19  3,331.56  5,403.75  2,238.52  2,910.27  5,148.79 
ตนทุนขาย (2,004.53) (3,093.07) (5,097.60) (2,087.21) (2,646.29) (4,733.50)
คาใชจายในการขาย (45.74) (119.59) (165.33) (43.06) (104.53) (147.59)
กำไรจำแนกตามสวนงาน 21.92  118.90  140.82  108.25  159.45  267.70 
กำไร (ขาดทุน) สำหรับป   (97.98)   190.01 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ   5,644.80    4,307.66 
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     - สำหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวไดหักสำรอง
   ตางๆ แลวเพื่อใหเปนราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกลาวถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการ
   ไมปฏิบัติตามสัญญา

 26.3  ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
     ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียหายแกบริษัทในงวดปจจุบัน
   และงวดตอๆ ไป บริษัทคาดวาจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได เนื่องจากบริษัทไดมีการวางแผนและ
   ติดตามสถานการณอยูตลอดเวลา

 26.4 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
     บริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปน้ี ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
     - สินทรัพยทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเทากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
     - หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเทากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ย
   ใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด

 26.5 การปองกันความเสี่ยงของรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
     บริษัทไดทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาบางสวน เพื่อบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับหนี้สินและ
   สินทรัพยที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

27. การบริหารจัดการทุน

  วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 
 การดำรงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม และรักษาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ไมใหเกินขอกำหนดของสัญญา
 เงินกูยืม
  บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ดังนี้

28. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

   บริษัทไดทำสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยในประเทศ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 จนถึงวันที่ในหนารายงาน เพื่อปองกันความเส่ียงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน มีรายละเอียดดังนี้

     รายการ                                                   2556                 2555

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 1.22 : 1 0.72 : 1
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 28.2 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ีตออายุจากสัญญาเดิม

สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศ
 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
  0.656 32.5780 – 32.8244 บาท มีนาคม 2557
    ตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 
สัญญาขายเงินตราตางประเทศ  
 ดอลลารสหรัฐอเมริกา  
  0.800 33.1480 – 33.3526 บาท กรกฎาคม 2557
    ตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 เยนญี่ปุน  
  280.000 0.3208 – 0.3259 บาท กรกฎาคม 2557
    0.3247 – 0.3292 บาท สิงหาคม 2557
    ตอเยนญี่ปุน 

29. การอนุมัติงบการเงิน

  งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแลว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557

 28.1 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ีทำใหม

 รายการ อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสงมอบ กำหนดวันสงมอบ

(หนวย : ลาน)

สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศ  
 ปอนดสเตอรลิง  
  0.120 47.5274 บาท มีนาคม 2557
   ตอปอนดสเตอรลิง 
สัญญาขายเงินตราตางประเทศ  
 ดอลลารสหรัฐอเมริกา  
  0.191 29.7800 บาท มีนาคม 2557
   ตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 เยนญี่ปุน  
  42.863 0.3324 – 0.3343 บาท สิงหาคม 2557
   ตอเยนญี่ปุน 

 รายการ อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสงมอบ กำหนดวันสงมอบ

(หนวย : ลาน)
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2013 
A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

2. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

 2.1 The financial statements are prepared in accordance with Thai Accounting Standards and Financial 
  Reporting Standards issued by the Federation of Accounting Professions under the Accounting 
  Profession Act, B.E. 2547 (2004) and the Accounting Act, B.E. 2543 (2000), the Notification of the 
  Office of the Securities and Exchange Commission.

 2.2 These financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise 
  disclosed in the accounting policies.

 2.3 Accounting standards that become effective in the current accounting year, which the Company has 
  adopted as follows :
   TAS 12 Income taxes
   TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grant and Disclosure of 
    Government Assistance
   TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate

1. GENERAL INFORMATION

1.1     Company status A juristic person established under Thai law and listed 
  on the Stock Exchange of Thailand.

1.2 Company location 95, Thakarm Road, Kwaeng Samaedam, 
  Khet Bangkhuntien, Bangkok.

 Factory location Laem Chabang Industrial Estate, 
  38/11 and 38/27 Moo 5, Tambol Thungsukala, 
  Amphur Sriracha, Chonburi Province.

1.3 Type of business Manufacturing and selling plastic films both local and
  exporting to foreign countries, scraps are sold both in
  local and abroad.

140
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   TFRS 8 Operating Segments
   TSIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating 
     Activities 
   TSIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non - Depreciable Assets 
   TSIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity of its
     Shareholders
   Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets
    Management of the Company has evaluated the impact of such accounting standards on 
the financial statements of the Company. There is no significant impact to the financial statements of 
the Company.

 2.4 The Federation of Accounting Professions has issued the new accounting standards not yet effective 
  as follows :
  (a) Become effective to the financial statements for periods beginning on or after   January 1, 2014
   TAS 1 (revised 2012)  Presentation of Financial Statements
   TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows
   TAS 12 (revised 2012)  Income Taxes
   TAS 17 (revised 2012)  Leases
   TAS 18 (revised 2012)  Revenue
   TAS 19 (revised 2012) Employee Benefits
   TAS 21 (revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
   TAS 24 (revised 2012)  Related Party Disclosures
   TAS 28 (revised 2012)  Investments in Associates
   TAS 31 (revised 2012)  Interests in Joint Ventures
   TAS 34 (revised 2012)  Interim Financial Reporting
   TAS 38 (revised 2012) Intangible Assets
   TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment
   TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations
   TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
   TFRS 8 (revised 2012)  Operating Segments
   TSIC 15 Operating Leases – Incentives
   TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal 
     Form of a Lease
   TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures
   TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs
   TFRIC 1  Changes in Existing Decommissioning, Restoration 
     and Similar Liabilities

141
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   TFRIC 4  Determining whether an Arrangement Contains a Lease
   TFRIC 5  Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration 
     and Environmental Rehabilitation Funds
   TFRIC 7 Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial 
     Reporting in Hyperinflationary Economics
   TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment
   TFRIC 12 Service Concession Arrangements
   TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
   TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners
   TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers
  (b) Become effective to the financial statements for periods beginning on or after January 1, 2016. 
   TFRS 4  Insurance Contracts
    Management of the Company is evaluating the impact of such accounting standards on 
  the financial statements in the year when they are adopted.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  

 3.1 Revenues and expenses recognition
   Revenues from product sales are regonized when the significant risks and rewards of ownership 
  of the goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of 
  goods supplied after deducting discounts and allowances.
   Other revenues and expenses are recognized on an accrual basis.
   The Company recorded dividend income when the right to receive is established.

 3.2 Cash and cash equivalents
   Cash and cash equivalents are cash on hand and fixed deposit at the financial institutions due 
  not more than 3 months from the date of acquisition with no obligation.

 3.3 Allowance for doubtful accounts
   Allowance for doubtful accounts is based on the accounts receivable which are expected to be 
  uncollectible, based on the past experience in debt collection and the current status of outstanding 
  debtors on the statements of financial position date.

 3.4 Inventories
   Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is the lower. Cost is determined 
  by the weighted average method.
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   The Company set up provision for diminution in deteriorated inventories which are expected 
  to be unsaleable and for the inventories which have net realizable value lower than cost.

 3.5 Investments 
   Investments in related party undertaking mean the company in which, directly or indirectly, 
  has common management, major shareholder or some related person. The Company recorded 
  investments in related party at cost.

 3.6 Property, plant and equipment 
   The property, plant and equipment are stated at cost net from accumulated depreciation and 
  allowance for impairment assets. Depreciation is calculated by the straight-line method based on the
  estimated useful life of the following assets:

  Assets under financial leases are recorded by the fair value at the inception of the lease. Depreciation 
 is calculated by the straight - line method based on the estimated useful life of assets.
  Financial expenses which are directly related to the acquisition, construction and manufacturing of 
 assets are recorded as cost of fixed assets.
  An impairment loss is recognized when the recoverable amount of an asset, which is the higher of 
 the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. 

3.7 Intangible assets
  Deferred computer softwares are stated at cost net from cumulative amortization which is calculated 
 by the straight-line method based on the estimated 3 years and 5 years.

Land No depreciation
Plant and factories 30 - 40
Machineries  15 - 22
Tools and accessories 5
Vehicles 5
Computer accessories 3
Office furniture and equipment 5
Natural gas system 5

PARTICULARS USEFUL LIFE (YEARS)
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 3.8 Leases
  Operating leases
   Leases where most of substantial risks and rewards of ownership of assets still remain with the 
  leasing company are accounted for as operating leases. Rentals applicable to such operating leases 
  are charged to expenses in the statements of comprehensive income over the leases term.
  Financial leases
   Leases which transfer to the Company most of substantial risks and rewards of ownership other 
  than legal title, are accounted for as financial leases. At the inception of the lease, the fair value of 
  assets is recorded together with the obligation, excluding interest element, to pay future rentals.  
  Interest or financial charges are recognized in the statements of comprehensive income in proportion 
  to the principal balance.

 3.9 Deferred tax assets/liabilities
   Deferred tax assets/liabilities are recognized for temporary differences arising between the tax 
  bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes as at the 
  statements of financial position date. They will be realised in future period when the income is 
  realised, or the expenses provided for are actually incurred and considered deductible for income 
  tax purposes.
   Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences or addtible tax are 
  deferred tax liabilities if it is highly probable that the Company will generate sufficient taxable profits 
  from its future operations to utilise these assets.
   At each statements of financial position date, the Company reviews and reduces the carrying 
  amount of deferred tax assets/liabilities to the extent that it is no longer probable that sufficient 
  taxable profit be available to allow all or part of the deferred tax asset or deferred tax liabilities to 
  be utilised.

 3.10 Income tax expenses 
   Income tax expenses from profit/loss for the period consist of current income tax and deferred 
  tax. Income tax expenses recognized in income statement unless part of transaction recorded in 
  shareholders’ equity recorded directly to equity.

 3.11 Employee benefits
  Short-term employee benefits
   The Company recognized salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund 
  as expenses when incurred.
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  Long-term employee benefits
   Defined contribution plan
   The Company provided a provident fund, which is a defined contribution plan, the assets of
  which are held in a separate trust fund and managed by the external fund manager. Such provident 
  fund is contributed by payments from employees and the Company. Contributions to the provident 
  fund are charged to the operation in the incurred period.
   Defined benefit plan
   The provision for employee retirement benefits is recognized as an expense of operations over 
  the employee’s service period. It is calculated by estimating the amount of future benefit earned 
  by employees in return for service provided to the Company in the current and future periods, with 
  such benefit being discounted to determine the present value. The reference point for setting the 
  discount rate is the yield rate of government bonds as at the reporting date. The calculation is 
  performed by a qualified actuary using the Projected Unit Credit Method.

 3.12 Foreign currency transactions
   Foreign currency transactions are recorded in Baht at the rate ruling on the date of transactions. 
  Outstanding foreign currency assets and liabilities on the statements of financial position date are 
  converted to Baht at the rate of exchange in effect on that date except the forward exchange 
  contract transactions with the bank, the agreed rate will be recorded on the fair value. Gains or 
  losses on exchange rate are credited or charged to operations of each year.

 3.13 Earnings (loss) per share
   Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing the profit (loss) for the year by the 
  number of weighted average common stocks held by outsiders during the year. 

 3.14 Significant accounting judgments and estimates
   In preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles 
  requires management to use judgments on various estimates and assumptions that will affect the 
  reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities including the disclosure of contingent 
  assets and liabilities. Actual results may differ from those estimates.
   Estimates and assumptions are continually evaluated and based on historical experience and 
  other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the 
  circumstances. The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting 
  accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and 
  assumptions of significant accounting relate primarily to allowance for doubtful accounts, provision 
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  BAHT
 2013  2012

PARTICULARS

Trade accounts receivable  
 Current  665,948,142  597,319,705 
 Over due within 3 months 31,158,725  57,480,967 
 Over due within 6 months 2,808,237  -      
 Over 12 months  -      1,406,185 
 Total trade accounts receivable 699,915,104  656,206,857 
 Less : Allowance for doubtful debts -      (1,406,185)
 Trade accounts receivable-net 699,915,104  654,800,672 
Other receivables 6,784,250  9,639,230 
Trade and other receivables-net 706,699,354  664,439,902 

for diminution in inventories, allowance for depreciation of plant and equipment, amortization of 
intangible assets and provision for long-term employee benefits. All other estimates mentioned 

  above are further disclosed in the corresponding notes to the financial statements.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

  BAHT
 2013  2012

PARTICULARS

Cash 290,000 240,000
Bank deposit 11,251,343 2,135,061
Cash and cash equivalents  11,541,343 2,375,061

5. TRADE AND OTHER RECEIVABLES  
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2013
% Holding

2012 2013
The number of shares

2012

147

  BAHT
 2013  2012

PARTICULARS

Finished products 293,897,588  226,429,313 
Work in process 159,234,686  168,715,949 
Raw materials 295,209,744  284,170,960 
Packaging materials 41,558,580  23,190,855 
Lubricant 5,115,615  10,092,187 
Other consumed supplies 7,705,949  7,198,834 
Spare parts 103,376,890  106,368,016 
Goods in transit 30,112,013  25,778,612 
Raw materials in transit 24,333,517  12,532,400 
          Total 960,544,582  864,477,126 
Less :  Provision for deteriorated inventories (1,937,343)  (1,867,964)
  Provision for diminution in inventories (7,641,924) -      
Inventories-net 950,965,315  862,609,162 

2013
Related party

UNITED FOODS 4.99 4.99 998,000 998,000 23,952,000 23,952,000
   PUBLIC COMPANY 
   LIMITED

Cost method
2012

(BAHT)

2556
Nature of
business

Relationship
2013
Paid-up capital

2012 2013
Related party

UNITED FOODS Food Shareholders/ 200,000,000 200,000,000 - -
   PUBLIC COMPANY   co-directors
   LIMITED

UNITED FOODS Food Shareholders/ 200,000,000 200,000,000 - -
   PUBLIC COMPANY   co-directors
   LIMITED

UNITED FOODS Food Shareholders/ 200,000,000 200,000,000 - -
   PUBLIC COMPANY   co-directors
   LIMITED

Dividend
2012

(BAHT)

6. INVENTORIES  

7. LONG-TERM INVESTMENTS – in related party 
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ราคาทุน     
1 มกราคม 2555 30,765,804  363,095,843  4,928,715,379  206,629,447  
 เพิ่มขึ้น -      26,876,349  85,218,817  10,423,456  
 จำหนาย/เลิกใช -      -      (1,337,065,322) - 
 โอนเขา (ออก) -      100,393,320  768,252,282  2,035,286  
31 ธันวาคม 2555 30,765,804  490,365,512  4,445,121,156  219,088,189  
 เพิ่มขึ้น -      18,504,604  88,438,076  4,803,222  
 จำหนาย/เลิกใช -      -      -      -      
 โอนเขา (ออก) -      128,277,978  1,566,286,312  2,305,000  
31 ธันวาคม 2556 30,765,804  637,148,094  6,099,845,544  226,196,411  
คาเสื่อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2555  -      176,339,901  2,024,637,172  160,266,898  
 คาเสื่อมราคาสำหรับป 2555 -      7,682,206  191,167,903  15,505,026  
 จำหนาย/เลิกใช -      -      (762,843,483) -      
31 ธันวาคม 2555  -      184,022,107  1,452,961,592  175,771,924  
 คาเสื่อมราคาสำหรับป 2556 -      9,478,059  217,490,980  14,291,828  
 จำหนาย/เลิกใช -      -      -      -  
31 ธันวาคม 2556  -      193,500,166  1,670,452,572  190,063,752  
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย     
 1 มกราคม 2555 18,300,000  -      -      -      
 จำหนาย/เลิกใช -      -      -      -      
 31 ธันวาคม 2555 18,300,000  -      -      -      
จำหนาย/เลิกใช -      -      -      -      
31 ธันวาคม 2556 18,300,000  -      -      -      

8. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT  

PARTICULARS Land Plant and
factory

Machinery
Factory tools

and
equipment

At Cost
January 1, 2012 
 Increase
 Disposal/unused
 Transfer in/(transfer out)
December 31, 2012 
 Increase
 Disposal/unused
 Transfer in/(transfer out)
December 31, 2013 
Accumulated depreciation
January 1, 2012 
 Depreciation for the year 2012   
 Disposal/unused
December 31, 2012 
  Depreciation for the year 2013   
 Disposal/unused
December 31, 2013 
Allowance for impairment assets
January 1, 2012
 Disposal/unused
December 31, 2012
 Disposal/unused
December 31, 2013
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31,510,999  4,691,507  52,380,401  4,213,000  966,615,719  -      6,588,618,099 
1,044,860  1,344,639  16,879,725  910,000  614,149,739  128,364,756  885,212,341 
(2,060,000) -      -      -      -      -      (1,339,125,322)

-      -      6,305,000  -      (800,468,415) 5,856,000  82,373,473 
30,495,859  6,036,146  75,565,126  5,123,000  780,297,043  134,220,756  6,217,078,591 

-      2,573,052  17,321,446  -      1,271,393,851  58,597,776  1,461,632,027 
-      -      -      -      (10,000,000) -      (10,000,000)
-      -      5,037,062  -      (1,430,511,318) (134,220,756) 137,174,278 

30,495,859  8,609,198  97,923,634  5,123,000  611,179,576  58,597,776  7,805,884,896 
        

19,337,946  2,881,636  39,116,322  4,212,996  -      -      2,426,792,871 
1,171,220  1,226,245  7,037,758  106,415  -      -      223,896,773 
(2,059,999) -      -      -      -      -      (764,903,482)
18,449,167  4,107,881  46,154,080  4,319,411  -      -      1,885,786,162 
1,193,728  1,490,566  9,767,198  182,000  -      -        253,894,359 

-      -      -      -      -      -      -     
19,642,895  5,598,447  55,921,278  4,501,411  -      -      2,139,680,521 

-      -      -      -      5,500,000  -      23,800,000    
-      -      -      -      -      -      -        
-      -      -      -      5,500,000  -      23,800,000  
-      -      -      -      (2,400,000) -      (2,400,000)   
-      -      -      -      3,100,000  -      21,400,000 

Machinery and
equipment
 in transit 

Vehicles Computer
accessories

Office
furniture and
equipment

Natural gas
system

Assets under
construction

and installation

Total

(AMOUNT IN BAHT)
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รายการสวนเกินจากการขาย
 และเชากลับคืนรอตัดบัญชี     
1 มกราคม 2555 -      -      (1,263,668) -      
 ตัดบัญช -      -      1,091,882  -      
31 ธันวาคม 2555 -      -      (171,786) -      
 ตัดบัญชี -      -      171,786  -      
31 ธันวาคม 2556 -      -      -      -      
รวมทั้งส้ิน -      193,500,166  1,670,452,572  190,063,752  
มูลคาสุทธิตามบัญชี     
31 ธันวาคม 2555 12,465,804  306,343,405  2,992,331,350  43,316,265  
31 ธันวาคม 2556 12,465,804  443,647,928  4,429,392,972  36,132,659  

PARTICULARS Land Plant and
factory

Machinery
Factory tools

and
equipment

Deferred surplus on sales and
 lease back
January 1, 2012
  Amortization
December 31, 2012
  Amortization
December 31, 2013
Total
Net Book value
December 31, 2012
December 31, 2013
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-      -      -      -      -      -      (1,263,668)
-      -      -      -      -      -      1,091,882 
-      -      -      -      -      -      (171,786)
-      -      -      -      -      -      171,786 
-      -      -      -      -      -      -     

19,642,895  5,598,447  55,921,278  4,501,411  -      -      2,139,680,521 
      

12,046,692  1,928,265  29,411,046  803,589  774,797,043  134,220,756  4,307,664,215 
10,852,964  3,010,751  42,002,356  621,589  608,079,576  58,597,776  5,644,804,375 

 As at December 31, 2013 and 2012, the Company had machineries and vehicles under financial lease 
agreements with net book value amount of Baht 4.83 million and Baht 44.66 million, respectively.

 In 2010, the Company has entered into Machinery Sale and Lease Back Agreement at sale value of Baht 
50.27 million (excluded VAT). Thus, resulting in gain on machinery disposal at Baht 0.75 million which was 
recorded as “Deferred surplus on sale and lease back” shown under liabilities with amortization through the
period of Leasing Agreement (see also Note 14).

Vehicles Computer
accessories

Office
furniture and
equipment

Natural gas
system

Assets under
construction

and installation

Total

(AMOUNT IN BAHT)

Machinery and
equipment
 in transit 
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9. INTANGIBLE ASSETS

  The Company has entered into agreement with the financial institutions (see also Note 22.1 to the 
 financial statements).

11. TRADE AND OTHER PAYABLES  

At cost   3,819,567 32,475  3,852,042  -      3,852,042 

Less Accumulated amortization (2,839,611) (418,931) (3,258,542) (407,854) (3,666,396)

Net book value   593,500   185,646 

 2011 INCREASE 2012 INCREASE 2013
Computer softwares

BAHT

10. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS   

  BAHT
 2013  2012

PARTICULARS

Bank overdrafts 4,285,531 1,151,704
Trust receipt 239,658,199 694,945,998
Short-term loans from financial institutions 378,466,265 363,451,077
                                    Total 622,409,995 1,059,548,779

  BAHT
 2013  2012

PARTICULARS

Trade accounts payables    1,148,511,566  943,066,998 
Other payables    124,913,181  108,888,904 
                                     Total  1,273,424,747  1,051,955,902 
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July 2010 July 2010 June 2014 0.70 12,190 Financial Lease

November 2010 December 2010 December 2014 3.55 62,396 Financial Lease

August 2011 August 2011 July 2015 1.35 23,530 Financial Lease

September 2012 September 2012 August 2016 1.04 18,219 Financial Lease

  BAHT
 2013  2012

PARTICULARS

Minimum payment  
Within 1 year 2,699,344  15,373,141 
Over 1 year but within 5 years 1,287,322  3,986,672 
          Total 3,986,666 19,359,813 
Less Deferred interest expenses (213,150) (706,446)
Total minimum payment 3,773,516  18,653,367 
Less Current portion of financial leases (2,545,292) (14,882,051)
Liabilities under financial leases-net 1,228,224  3,771,316 

12. LIABILITIES UNDER FINANCIAL LEASES

   Liabilities under financial leases are fixed for monthly payment which will be completed within 
  2014-2016.
   The portion due within one year was shown under current liabilities.

 Vehicle Leasing Agreements

Start
Agreement

dates

Period Amount in 
Agreement

(Million Baht)

Rental Per 
Month (Baht)
   

Notes
Ended

  BAHT
 2013  2012

PARTICULARS

Loans from commercial banks 2,074,636,866  221,120,000 

Less  Current portion of long-term loans (70,000,000) -     

Long-term Loans-net 2,004,636,866  221,120,000 

13. LONG-TERM LOANS  

   The portion of long-term loans due within one year was shown under current liabilities.
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Loans per
Agreement

Principal
Balances

Repayment Condition Collateral

   The details of long-term loans as at December 31, 2013 are as follows:

-  Withdrawal term within April 30, 2012.
-  The principal will be repaid by quarterly at Baht 
 31.25 million with the first installment in  
 June 2014 and will be finished within March 2020.
-  Monthly payment of interest at interest rate of 
 3 month personal fixed deposit plus the rate as 
 specified in the agreement.
-  Withdrawal term within April 30, 2013.
-  The principal will be repaid by quarterly at Baht 
 29 million with the first installment in June 2015 
 and will be finished within March 2021.
-  Monthly payment of interest at interest rate of 
 3 month personal fixed deposit plus the rate as 
 specified in the agreement.
-  Withdrawal term within November 30, 2013.
-   The principal will be repaid by quarterly at Baht 
 29 million with the first installment in 
 January 2016 and will be finished within 
 October 2021.
-   Monthly payment of interest at interest rate of 
 3 month personal fixed deposit plus the rate as 
 specified in the agreement.
-   Withdrawal term within December 31, 2013.
-   The principal will be repaid by quarterly at Baht 
 31.25 million with the first installment in 
 November 2015 and will be finished within  
 November  2021.
-   Monthly payment of interest at interest rate of 
 3 month personal fixed deposit plus the rate as 
 specified in the agreement.

Baht 750 million
(Agreement dated
on May 30, 2011,

additional
amendment on

February 7, 2012)

Baht 700 million
(Agreement 

dated on
January 12, 2012)

Baht 700 million
(Agreement dated

on
March 2, 2012)

Baht 750 million
(Agreement
dated on

January 12, 2012,
additional

memorandum on
September 27,

2013)

Baht 70.00
Million

Baht 700.00
Million

Baht 554.64
Million

Baht 750
Million

None

Waiting for
mortgaging 

one
machinery.

1 Machinery
(Not yet

mortgaging)

1 Machinery
(Not yet

mortgaging)

   As at December 31, 2013, the Company has credit facility for long-term loans amount of Baht
  460 million which are not withdrawn.
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   The Company must comply according to the following conditions;
   1. To maintain the ratio of debt to shareholders’ equity as specified in the agreement.
   2. To insure all collateral assets which are legally mortgaged, whereas the amount of insurance 
    must not be less than amount of loans obtained from the bank.  And to specify that the bank 
    will be the sole beneficiary and the Company has to pay its own insurance premium until the 
    repayment of debt is finished.

14. DEFERRED SURPLUS ON SALES AND LEASE BACK  

15. PROVISION FOR LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS

  The portion of amortization due within one year was shown under current liabilities.
  Amortization of deferred surplus on sales and lease back in 2013 and 2012 amount of Baht 171,786 
 and Baht 1,091,882 respectively.

  BAHT
 2013  2012

PARTICULARS

Deferred surplus on sales and lease back -      171,786 

Less  Portion due within one year -      (171,786)

Deferred surplus on sales and lease back-net -      -     

  BAHT
 2013  2012

PARTICULARS

Commitments under the defined benefit plan  

Beginning balances 30,565,809  27,216,308 

Add  Current service cost 2,158,427  2,325,430 

   Interest cost 1,120,150  1,024,071 

Less   Employee benefits paid during the year (169,500) -      

Ending balances 33,674,886  30,565,809 
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   The principle assumptions used in determining the employee benefit liabilities are shown as 
 follows:

Discount rate for employees 3.80 % per annum
Salary increase rate  5.50 % per annum
Staff turnover rate (depends on the age) 2 - 50 % per annum

PARTICULARS RATE

16. LEGAL RESERVE

In compliance with the Public Company Act, B.E. 2535 (1992), the Company has to set aside a portion 
of annual net profit for legal reserve not less than 5% of annual net profit less deficits brought forward
 (if any) until this reserve is not less than 10% of authorized capital. Such reserve is not allowed to pay 
for dividend. The Company has allocation legal reserve which duly met 10% of authorized share capital.

17. DIVIDEND PAYMENT AND DIRECTORS' REMUNERATION

The Ordinary General Shareholders’ Meeting for 2013 held on April 24, 2013 has approved a resolution 
to pay dividends to shareholders for the operation result of 2012 at Baht 0.15 per share, totalling Baht 

 59.92 million, and the payment was made on May 23, 2013. The Meeting also approved to pay directors’ 
remuneration for 2013 at the total amount of Baht 3.06 million and to pay directors’ meeting allowance 

 for each time at Baht 5,000 per person.
The Ordinary General Shareholders’ Meeting for 2012 held on April 23, 2012 has approved a resolution 

 to pay dividends to shareholders for the operation result of 2011 at Baht 0.70 per share, totalling Baht 
279.61 million, which the interim dividends were paid at Baht 0.60 per share, totalling Baht 239.65 million 

 on September 7, 2011. The remaining dividends at Baht 0.10 per share, totalling Baht 39.94 million, and 
the payment was made on May 21, 2012. The Meeting also approved to pay directors’ remuneration for 

 2012 at the total amount of Baht 3.06 million and to pay directors’ meeting allowance for each time at 
 Baht 5,000 per person.
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18. EXPENSES BY NATURE

  BAHT
 2013  2012

PARTICULARS

Increase in changes of finished goods and work in process (62,320,413) (9,671,729)

Raw materials and consumables used 4,256,126,479  3,954,822,577 

Directors’ remuneration 3,690,000  3,520,000 

Management benefit expenses 46,282,909  45,324,674 

Employee benefit expenses 227,591,712  188,892,930 

Depreciation and amortization expenses 254,302,213  224,315,704 

Loss from diminution in inventories 7,641,924  -     

Loss from deteriorated inventories 69,379  -     

Reversal provision for deteriorated inventories -      (1,194,846)

Loss on machineries, equipment and   

 machinery under installation disposal 7,285,580  2,878,471 

Loss on spare parts disposal -      15,893,766 

Loss on exchange rates 41,105,824  -     

Other expenses 719,919,156  640,932,207 

             Total 5,501,694,763  5,065,713,754 
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Foreign
currencies

2013

Converted 
to Baht

Foreign
currencies

Converted 
to Baht

PARTICULARS

2012

(AMOUNT IN MILLION)

19. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

 19.1 As at December 31, 2013 and 2012, the Company has outstanding assets and liabilities denominated 
   in foreign currencies as follows:

Assets   
 EUR   - - 0.073 2.91
 USD   5.818 189.55 4.039 122.73
 JPY   37.771 11.68 52.291 18.30
   Total Assets  201.23  143.94
Liabilities    
- Portion due within one year    
 EUR   0.064 2.90 0.541 22.13
 USD   8.258 272.10 23.001 707.90
 JPY   5.940 1.88 0.807 0.29
 GBP   1.320 71.62 2.160 107.36
   Total Liabilities  348.50  837.68

 19.2 The Company has entered into Buying and Selling Forward Exchange Contracts with the local 
   commercial bank for hedging against the fluctuation in exchange rates. It can be summarized as 
   follows:
   As at December 31, 2013, as follows:

Buying Forward Exchange 
       Contracts    
 EUR 0.443 20.15 Baht 42.3132 March  2014
    to EUR 1 
 USD 0.175 5.78 Baht 30.1018 March  2014
    to USD 1 
 GBP 1.200 65.33 Baht 47.5453 January  2014
    Baht 50.1488-50.4720 March  2014
    to GBP 1

PARTICULARS
Foreign

currencies
Fair value

(Baht)
Exchange rates on
the delivery date

Delivery
dates

(AMOUNT IN MILLION)
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Selling Forward Exchange 
        Contracts    
 USD  41.917 1,379.25 Baht 29.7800 January 2014
      Baht 31.8283-32.7495 February  2014
      Baht 31.6100-32.7030 March  2014
      Baht 31.8029-32.1070 April  2014
      Baht 31.7622-32.4570 May  2014
      Baht 32.4573-33.0705 June  2014
      Baht 33.1187 July  2014
      to  USD 1 
 JPY  543.778 171.63 Baht 0.3294-0.3352 February  2014
      Baht 0.3301 March  2014
      Baht 0.3259-0.3275 April  2014
      Baht 0.3200-0.3204 May  2014
      Baht 0.3160-0.3330 June  2014
      to  JPY 1 

PARTICULARS
Foreign

currencies
Fair value

(Baht)
Exchange rates on
the delivery date

Delivery
dates

(AMOUNT IN MILLION)

Buying Forward Exchange 
       Contracts    
 EUR 6.000 245.29 Baht 40.7828-41.1028 January  2013
    to  EUR 1

(AMOUNT IN MILLION)

  As at December 31, 2012, as follows :

PARTICULARS
Foreign

currencies
Fair value

(Baht)
Exchange rates on
the delivery date

Delivery
dates
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Selling Forward Exchange 
      Contracts    
 USD 26.777 820.69 Baht 31.6200-32.5583 January 2013
    Baht 31.3346-32.3584 March 2013
    Baht 31.0300-32.3103 May 2013
    Baht 30.9259-32.5269 June 2013
    Baht 30.9639 July 2013
    to  USD 1 
 JPY 81.752 29.04 Baht 0.4018-0.4073 January 2013
    Baht 0.3665 February 2013
    to  JPY 1 
 EUR 0.291 11.82 Baht 40.1612 – 40.5418 February 2013
    to  EUR 1 

(AMOUNT IN MILLION)

Buying Forward Exchange Contracts  
 USD  
  0.500 JPY  77.4962 April 2013
   to  USD 1 

PARTICULARS
Exchange rates on
the delivery date

Delivery dates

(AMOUNT IN MILLION)

  As at December 31, 2012, the Company has entered into Buying Forward Exchange Contracts of USD 
 to JPY as follows:

20. PROMOTIONAL PRIVILEGES

   A.J. Plast Public Company Limited was granted the promotional certificates from the Board of 
 Investment 14 promotional certificates as follows:
   a) The promotional certificate was expired or exempted the privilege from income tax amount of 
     1 promotional certificate.
   b) The promotional certificates during the allowance for reduction the corporate income tax at 
     50% of normal rate amount of 4 promotional certificates.

PARTICULARS
Foreign

currencies
Fair value

(Baht)
Exchange rates on
the delivery date

Delivery
dates
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2. Effective dates
of Promotional

Certificates

1. Promotional
certificates Nos.

3. The promotional privileges
for manufacturing of

4. Expiry dates
according to items 

5.1 and 5.2

1459/2538
July 10, 1995
1326/2544

April 26, 2001
1048(1)/2545

January 22, 2002
1239(2)/2546
May 14, 2003
1515(2)/2546

September 18, 2003
1674(2)/2548
July 29, 2005
2079(2)/2550

October 29, 2007
1804(2)/2552

October 14, 2009
1919(2)/2553

August 27, 2010
1291(2)/2554

March 11, 2011
1008(2)/2555

January 12, 2012
1358(2)/2555

March 22, 2012
2897(2)/2555

December 18, 2012
1649(2)/2556
May 16, 2013

May 1, 1995

June 20, 2001

May 23, 2003

September 29,
2003

November 24,
2004

April 1, 2006

July 28, 2008

February 2,
2010

March 16, 2011

April 26, 2012

April 26, 2013

November 26,
2013

-

-

BOPP FILM and CPP FILM, category of plastic 
products or plastic coated
Metallic coated  plastic film and non-coated 
and/or with striped print and non-striped print
BOPP FILM, category of plastic products or 
plastic coated
Metallic coated plastic film and/or plastic 
coated and/or striped print
POLYESTER FILM, coated and non-coated 
category of plastic products or plastic coated
BOPA FILM, category of plastic products or 
plastic coated
BOPP FILM, category of plastic products or 
plastic coated
Metal coated or ANODIZE 
(SURFACE TREATMENT)
BOPA FILM, category of plastic products or 
plastic coated
BOPET FILM, category of plastic products or 
plastic coated
BOPP FILM, category of plastic products or 
plastic coated
BOPET FILM, category of plastic products or 
plastic coated
BOPP FILM, category of plastic products or 
plastic coated
CPP and LLDPE FILM, category of plastic 
products or plastic coated

April 30, 2003

June 19, 2009

May 22, 2011

September 28, 2011

November 23, 2012

March 31, 2014

July 27, 2016

February 1, 2018

March 15, 2019

April 25, 2020

April 25, 2021

November 25, 2021

-

-

   c) The promotional certificates during the exemption privilege from corporate income tax amount 
     of 7 promotional certificates.
   d) The promotional certificates have not generated income from project amount of 2 promotional 
     certificates.
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 5.  Important privileges which are granted :
  5.1  Exemption from corporate income tax on net profit of promotional operations for 8 years. 
     Whereby the promotional certificates No.1239(2)/2546, 1515(2)/2546, 1674(2)/ 2548, 2079(2)/2550, 
     1804(2)/2552, 1919(2)/2553, 1291(2)/2554, 1008(2)/2555, 1358(2)/2555, 2897(2)/2555 and 
     1649(2)/2556 have limited amount for corporate income tax exemption maximum of Baht 
     120 million, Baht 987 million, Baht 584 million, Baht 769 million, Baht 100 million, Baht 465 million, 
     Baht 705 million, Baht 670 million, Baht 710 million, Baht 650 million and Baht 270 million 
     respectively. These will be varied according to the amount of investment excluding land and 
     effective working capital on the opening date of operation according to the promotional project.
  5.2  Exemption from income tax on dividend from promoted business which was exempted from 
     income tax as 5.1 for 8 years.
  5.3  Allowance for reduction the corporate income tax from promotional net profit at 50% of normal 
     rate since the exemption of 5.1 is ended for 5 years.
  5.4  Exemption from import duty on raw materials and necessary supplies imported from overseas for 
     export production, commencing from the first date of importation for 5 years.
  5.5  Allowance to deduct the annual loss incurred during the income tax exemption period as 5.1 
     from the net profit incurred since the exemption from corporate income tax was expired within 
     5 years, by which can be deducted from net profit of any year or several years.

    As a promoted industry, the Company must strictly comply with certain terms and conditions 
 stipulated in the promotional certificates.  
    The Company has sales both local and export for the years ended December 31, 2013 and 2012, 
 respectively according to Note 24 to the financial statements.

21. INCOME TAXES

  The Company’s income taxes are calculated from the accounting profit adjusted with other revenues 
 and some expenses which are exempted from income tax or being disallowable expenses in income tax 
 computation purposes and the adjusted with net loss brought forward under Revenue Code not 
 exceeding 5 accounting years prior to the current year.
  The BOI business without the exemption privilege from income tax and the non-BOI business, the 
 income tax computation is calculated at the rate of 20% in 2013 (rate of 23%  in 2012).
  The BOI business with the exemption privilege from income tax, the Company calculated according 
 to the promotional privileges which are granted (see also Note 20 to the financial statements).
  The Company has no income tax to be paid in 2013 and 2012.
  The Company has no deferred tax assets/liabilities and income tax expenses recognized in income 
 statements due to the Company has exemption from corporate income tax for the promoted industry.
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22. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES

 22.1  The Company has commitment and contingent liabilities as follows :

     AMOUNT IN MILLION BAHT
 2013  2012

PARTICULARS

Letters of guarantee issued by commercial banks 11.62  10.21 
Letters of credit 28.51  1,165.49 

     AMOUNT IN MILLION BAHT
 2013  2012

PARTICULARS

Bank overdrafts facilities 265 255
Short-term loans agreement 840 840
Letters of credit and trust receipts facilities 4,170 3,970

The Company has entered into agreement with the financial institutions as follows : (see also 
  Note 10 to the financial statements).

 22.2  Machinery buying agreement

May 2013 USD 5.85 1.17 20
September 2013 EUR 2.45 0.37 15
September 2013 JPY 170.00 17.00 10
November 2013 EUR 1.57 0.23 15

Agreement date

AMOUNT IN MILLION

Currency Machineries
price

Advance payment

Amount Percentage (%)
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23. COMMITMENT ON LONG-TERM LEASE - Land Leasing Agreement

   The Company has entered into Land Leasing Agreement at the Industrial Estate Project and 
 Laemchabang Exporting Zone at Sriracha, Cholburi Province with the Industrial Estate of Thailand as 
 follows :

As at December 31, 2013, the Company has totally minimum payment to be paid in the future under 
 the long-term lease agreement as follows : 

12G-2 and 12G-3 40 Rai 30 years The 1st - 10th years 2.36
  (August 31, 1990- The 11th - 20th years 2.60
  August 30, 2020) The 21st - 30th years 2.85  
12G-1/1 and 12G-4/1 8 Rai 2 Ngan 18 Years The 1st - 10th years 0.57
 85.83 Square (August 5, 2002- The 11th - 18th years 0.62
 Wah  August 30, 2020) 
12G-1 and 12G-4 25 Rai 30 Years The 1st - 5th years 4.13 
  (March 16, 2011- The 6th - 10th years 4.54
  March 15, 2041) The 11th - 15th years 5.00
   The 16th - 20th years  5.50
   The 21st - 25th years  6.05
   The 26th - 30th years 6.65
CP 27 1 Rai 1 Ngan 3 Years  The 1st years 0.23
 19.63 Square (August 1, 2013- The 2nd years 0.25
 Wah July 31, 2016)  The 3rd years 0.25
B5-2 6 Rai 2 Ngan 30 Years The 1st - 30th years. 1.18 
 76.53 Square (November 1, 2013- The change of According to the
 Wah October 31, 2043)  rental rate.  lessor setting.
  

The plot of land Nos Total area The term of lease The period
Annual Rental
(Million Baht)

Within 1 year 9.02
Over 1 year within 5 years 34.82
Over 5 years 162.03
                                    Total 205.87

PARTICULARS AMOUNT IN MILLION BAHT
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25. PROVIDENT FUND

   The Company has set up and registered Provident Fund in accordance with the Provident Fund 
 Act, B.E. 2530 (1987), in order to be the savings and welfare promotion, as well as the fringe benefits 
 upon resignation or retirement to its employees according to the Company’s regulation. The fund is 
 partly contributed by the employees and another part by the Company at the rate 3% of their basic 
 salaries. Hereby, the Company has appointed the TISCO Asset Management Company Limited to be the 
 fund manager.
   Provident fund contributions made by the Company for the employees and recorded as expenses 
 in the comprehensive income statements for the years ended December 31, 2013 and 2012 are Baht 3.39 
 million and Baht 3.06 million, respectively.

26. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

   The Company has information relating to financial instruments both in and off statements of 
 financial position, as follows:

 26.1 Accounting policies 
     Accounting policies are disclosed in Note 3 to the financial statements.

24. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT   

   The Company operates in one industrial segment that is packaging. The Company’s financial 
 information by segment for the years ended December 31, 2013 and 2012, are as follows:

 Local Export Total Local Export Total

PARTICULARS

AMOUNT IN MILLION BAHT

2013 2012

Sales  2,072.19  3,331.56  5,403.75  2,238.52  2,910.27  5,148.79 
Cost of sales (2,004.53) (3,093.07) (5,097.60) (2,087.21) (2,646.29) (4,733.50)
Selling expenses (45.74) (119.59) (165.33) (43.06) (104.53) (147.59)
Segment profit 21.92  118.90  140.82  108.25  159.45  267.70 
Profit (loss) for the years   (97.98)   190.01 
Property, plant and equipment - net   5,644.80    4,307.66 
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 26.2  Risk from breach of contracts
    - Due to the contracting party does not follow the requirement in the contract which caused 
   damage to the Company. 
    - The credit risk with respect to the concentration of trade accounts receivable due to its small 
   number of major customers with high proportion.
    - For the financial assets shown in statements of financial position, the book value of such 
   assets is net from various provisions to be estimated fair value.  Such provisions are assumed to be 
   the highest value of risk incurred from breach of contracts.

 26.3  Risk relating to interest rate of financial assets and liabilities
     Risk from the fluctuation in interest rate may have negative effect to the Company for the 
   current and the following years. The Company expects that it can manage the contingent risk, due 
   to it has set up a plan and follow up the situation closely.

 26.4 Fair value of financial instruments
     The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of financial 
   instruments :
    -  Financial assets shown at book value which equal to estimated fair value.
    - Financial liabilities shown at book value which equal to estimated fair value.  Loans carrying 
   interest rates close to the market rates.

 26.5 Hedging against risk from foreign currency transactions
      The Company has bought and sold some forward exchange contracts for hedging against risk 
   arising from the fluctuation in exchange rates of foreign currencies.

27. CAPITAL MANAGEMENT

   The objectives of the Company in capital management are to maintain its ability to continue as a 
 going concern and to maintain appropriate capital structure. In addition, it has to maintain debt to equity 
 ratio as stipulated in loan agreement.
   The Company has the ratio of debt to shareholders’ equity as follows:

28. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

   The Company has made Buying and Selling Forward Exchange Contracts with the local commercial 
 bank after the reporting period to the date of independent auditor’s report for hedging against the 
 fluctuation in exchange rates, as follow:

       PARTICULARS                                           2013                2012

The ratio of debt to shareholders’ equity 1.22 : 1 0.72 : 1
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 28.2 The Buying and Selling Forward Exchange Contracts which renew from old Contracts.

Buying Forward Exchange Contracts  
 USD  
  0.656 Baht 32.5780 – 32.8244 March 2014
    to USD 1 
Selling Forward Exchange Contracts  
 USD  
  0.800 Baht 33.1480 – 33.3526 July 2014
    to USD 1 
 JPY  
  280.000 Baht 0.3208 – 0.3259 July 2014
    Baht 0.3247 – 0.3292 August 2014
    to JPY 1 

29. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL

   These financial statements are duly approved by the Company’s directors on February 26, 2014.

 28.1 The new Buying and Selling Forward Exchange Contracts.

 PARTICULARS EXCHANGE RATES DELIVERY DATES

(AMOUNT IN MILLION)

(AMOUNT IN MILLION)

Buying Forward Exchange Contracts  
 GBP  
  0.120 Baht 47.5274 March 2014
    to GBP 1 
Selling Forward Exchange Contracts  
 USD  
  0.191 Baht 29.7800 March 2014
    to USD 1 
 JPY  
  42.863 Baht 0.3324 – 0.3343 August 2014
    to JPY 1 

 PARTICULARS EXCHANGE RATES DELIVERY DATES
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