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ขอ้มลูทั�วไป 

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

เพื
อใช้บรรจภุณัฑ์และหีบหอ่, บริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือฟิล์มพลาสติกแบบม้วน และ
ผลติภณัฑ์หลอดลามิเนต เพื
อใช้บรรจยุาสฟัีน  

ทนุจดทะเบียน                         :  60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท   
                                                  ชําระเตม็มลูคา่  (ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556) 
จํานวนพนกังาน                       :  380 คน (ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556) 
สถานที
ตั Jง  - สาํนกังานใหญ่      :  1741 ถนนจนัทน์ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120                    
โทรศพัท์      :   (662) 0-2285-4940, 0-2678-1051-5 
โทรสาร      :   (662) 0-2285-4942, 0-2678-1175 
Website      :   http://www.topp.co.th 
E-mail      :   topp@topp.co.th 
จดัตั Jงขึ Jนเมื
อวนัที
      :  12 พฤษภาคม 2526 
จดทะเบียนเป็น บมจ.      :   3 มิถนุายน 2537 
   
นายทะเบียนหลกัทรัพย์            :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แหง่ประเทศไทย) จํากดั 
       62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชั Jน 4, 7 
       ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
       โทรศพัท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259 
 
ผู้สอบบญัชี      :  นายสมุิตร ขอไพบลูย์ 
        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 4885 
       สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 
        491/27 สลีมพลาซา่ ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพฯ 
     โทรศพัท์ 0-2234-1676, 0-2234-2132  
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ขอ้มลูทางการเงินโดยสรปุ 
                 หน่วย : ล้านบาท 
                                                                               2556           2555           2554 
งบกาํไรขาดทุน 
     ขายสทุธิ         1,247.00       1,088.98   1,077.65 
     รายได้รวม          1,283.17        1,120.71    1,112.34           
     กําไรขั Jนต้น             184.41           161.75           141.31 
     กําไรสทุธิ               97.66             89.03        78.31 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
     สินทรัพย์รวม                           1,035.15           975.32      932.47
 หนี Jสินรวม                              155.71           168.33      191.71
 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม                              879.44           806.99      740.76 
หุ้น 
     กําไรสทุธิตอ่หุ้น               (บาท)              16.28             14.69        13.05                                  
     เงินปันผลตอ่หุ้น               (บาท)                4.60*              4.20          3.80       
     มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น      (บาท)            146.57           133.59      122.70     
       * ยงัไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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สารจากคณะกรรมการ 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจและพฒันาองค์กร โดยมีพื Jนฐานเดิมจากธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์มานาน ซึ
งพฒันาสินค้าให้มี
คณุภาพและการให้บริการหลงัการขาย เพื
อให้สามารถแขง่ขนัในธุรกิจนี Jได้ สง่ผลให้ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทเพิ
มขึ Jน   

ในปี 2556 สภาวการณ์แข่งขนัของอตุสาหกรรมพลาสติกฟิล์มยงัคงมีการแข่งขนัที
สงู ทั Jงเรื
องราคา คณุภาพผลติภณัฑ์ 
และการบริการ เนื
องจากมีผู้ผลิตและผู้ นําเข้าฟิล์มเพิ
มมากขึ Jน ซึ
งโดยภาพรวมของธุรกิจสินค้าฟิล์มที
มีอตัราการเติบโตสงูขึ Jน จึง
สง่ผลให้สว่นแบง่ตลาดของสนิค้าฟิล์มของบริษัทขยบัตวัเพิ
มขึ Jนตามตลาด  สาํหรับสภาวการณ์แข่งขนัของกลุม่งานพิมพ์ฉลากกาว
นั Jนมกีารแขง่ขนัที
สงูขึ Jน แตธุ่รกิจนี Jยงัมีอตัราการเติบโตของตลาดเพิ
มขึ Jน จึงสง่ผลให้กลุม่งานพิมพ์ของบริษัทนั Jนมีการเติบโตตาม
ตลาด ซึ
งเมื
อรวมถึงกลุม่ผลติภณัฑ์หลอดลามิเนต บริษัทยงัมีสดัสว่นยอดขายที
เพิ
มขึ Jนเล็กน้อยจากปีที
ผ่านมา จึงสง่ผลให้ผลการ
ดําเนินงานโดยรวมของบริษัทเพิ
มขึ Jน 

ผลการดําเนินงานปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 1,283.17 ล้านบาท เพิ
มจากปี 2555 จํานวน 162.46 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 14.49 และมีกําไรสทุธิ 97.66 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนจากปี 2555 จํานวน 9.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.81 เมื
อ
พิจารณาจากผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการลงทนุของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการจึงมีมติเห็นสมควรเสนอที

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นที
จะจดัให้มีขึ Jนในวนัที
 24 เมษายน 2557 เพื
ออนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 4.60 บาท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 30.13 โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
 23 พฤษภาคม 2557 

แนวโน้มของตลาดในปี 2557 สําหรับธุรกิจพลาสติกฟิล์ม คาดว่าภาวะการแข่งขนัของตลาดจะยงัคงสงูทั Jงด้านราคาและ
คณุภาพ สบืเนื
องจากคูแ่ขง่ที
เพิ
มขึ Jนทั Jงในประเทศและตา่งประเทศ รวมทั Jงปัจจยัความเสี
ยงทางด้านความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ
เม็ดพลาสติก ซึ
งขึ Jนอยู่กับการปรับตัวขึ Jนลงของราคานํ Jามนัและค่าเงินบาทในอนาคต จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท
คอ่นข้างสงู ทางผู้บริหารจึงพยายามสนบัสนนุให้มีการสั
งซื Jอวตัถดุิบเม็ดพลาสติกจากผู้จดัจําหน่ายภายในประเทศเป็นสว่นใหญ่ 
เพื
อควบคมุต้นทนุผลติ และลดความเสี
ยงจากความผนัผวนของค่าเงินบาท แต่ยงัคงรักษาคณุภาพสินค้าไว้คงเดิม สว่นกลุม่งาน
พิมพ์ฉลากกาว คาดวา่การแขง่ขนัในธุรกิจนี Jมีมากขึ Jน เนื
องจากคูแ่ขง่บริษัทตา่งชาติที
เข้ามาลงทนุในประเทศและมีการขยายตวัใน
ฐานลกูค้าของบริษัท ทําให้บริษัทสญูเสยีลกูค้าบางสว่นไป ด้วยเหตผุลดงักลา่วทางผู้บริหารจึงมุง่เน้นการพฒันาด้านคณุภาพ และ
เทคโนโลยี เพื
อเพิ
มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการผลิต โดยการลงทนุในเครื
องจกัรและเครื
องมือเพิ
ม โดยมุ่งเน้นการเติบโตไป
ยงักลุม่ลกูค้ารายใหญ่ทั Jงฐานลกูค้าเดิมและฐานลกูค้าใหม ่สาํหรับกลุม่ผลติภณัฑ์หลอดลามิเนต คาดวา่ ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ
และการติดตอ่ซื Jอขายยงัคงเป็นไปแบบเดิม ไมม่ีการเปลี
ยนแปลงมากนกั   

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื
อมั
นว่าได้ดําเนินการด้วยความระมดัระวงั ซื
อสตัย์สจุริต ตามหลกัจรรยาบรรณของบริษัท 
ซึ
งจะเป็นกรอบการดําเนินธุรกิจด้วยความสมดุล โดยคํานึงถึงศักยภาพของตนเอง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคม 
ความสาํเร็จนี Jจะเป็นไปไมไ่ด้เลยถ้าปราศจากการทํางานที
ทุม่เทและเสยีสละของทกุฝ่าย 
 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังานของบริษัท และผู้มีสว่นเกี
ยวข้องทกุฝ่ายที
ให้ความไว้วางใจ
และสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอด จงึทําให้บริษัทประสบความสาํเร็จ มีความมั
นคงยั
งยืนถงึปัจจบุนั 

 
 
 
               พิพฒั พะเนียงเวทย์        สธีุ ลิ
มอติบลูย์ 
  ประธานกรรมการ       กรรมการผู้จดัการ 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

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

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

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื
อมั
นได้ว่า งบการเงินของ
บริษัทไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 
2556 ได้ถกูต้องในสาระสาํคญัแล้ว 

 

 

 

  พิพฒั พะเนียงเวทย์      สธีุ ลิ
มอติบลูย์ 

  ประธานกรรมการ       กรรมการผู้จดัการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.อดลุ 

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

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต และ
ฝ่ายบริหาร เพื
อพิจารณาเรื
องตา่งๆ ซึ
งจะจดัขึ Jนก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส เพื
อรายงานและหารือร่วมกนั
กบัคณะกรรมการบริษัท สรุปดงันี J 

1. สอบทานงบการเงินประจําไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2556 ร่วมกบัทีมผู้สอบบญัชี ฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบ
ภายใน และรับฟังคําชี Jแจงของฝ่ายบริหารเพื
อให้มั
นใจวา่รายงานทางการเงิน รายการบญัชีกบับริษัทที
เกี
ยวข้องกนั
ได้จดัทําขึ Jนอยา่งถกูต้องตามควร การเปิดเผยข้อมลูเพียงพอ เป็นไปตามหลกัการบญัชีที
รับรองโดยทั
วไป 

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

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

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี โดยการประเมินจะมุง่เน้นความเป็นอิสระ คณุภาพผลงาน 
และชื
อเสยีง ซึ
งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอตอ่ดณะกรรมการบริษัท เพื
อขออนมุตัิที
ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั Jงนาง
ณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 4563 หรือนายสมุิตร ขอไพบลูย์ ทะเบียนเลขที
 4885 
แห่งสํานกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2557 และกําหนดค่าสอบบญัชีเป็น
จํานวนเงิน 785,000 บาท (ปี 2556 : 730,000 บาท) เพื
อเสนอขออนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหุ้น  

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

- ดร.อดลุ  อมตววิฒัน์ จํานวนการเข้าร่วมประชมุ 4/4 
- นายชยัสทิธิe เจริญสตัย์ จํานวนการเข้าร่วมประชมุ 4/4 
- นายปมขุ  ศิริองักลุ  จํานวนการเข้าร่วมประชมุ 3/4  

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

 
 
 

 
............................................................. 

(ดร.อดลุ อมตวิวฒัน์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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โครงสรา้งการจดัการ 
 
  1.  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการมีจํานวน 9 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี J  
รายชื
อกรรมการ ตําแหนง่ จํานวนครั Jง

การประชมุ
คณะกรรมการ 

การเข้าร่วม
การประชมุ
คณะกรรมการ 

นายพิพฒั      พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 4 4 
นายสธีุ        ลิ
มอติบลูย์ กรรมการผู้จดัการ 4 4 
ร.ต.อ. สเุมธ   ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ 4 4 
นายชวลติ      ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ 4 4 
นายบญุช ู      ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ 4 4 
นพ.สวสัดิe       โพธิกําจร กรรมการ 4 4 
ดร.อดลุ        อมตวิวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 3 
นายชยัสทิธิe    เจริญสตัย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 4 4 
นายปมขุ        ศิริองักลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 4 4 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที?ของคณะกรรมการบริษัท 

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

ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ  นอกจากนี Jยงัมีหน้าที
กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับ
ควบคมุดแูล ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นตามนโยบายที
กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสรุป ดงันี J 

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

โดยฝ่ายจดัการ 
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าของงานแตล่ะโครงการ 
5. พิจารณางบการเงินประจําไตรมาส และประจําปี และดูแลให้มีการจัดทํางบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีที


รับรองทั
วไป 
6. ดูแลกํากับให้มีระบบการควบคุมภายในที
มีประสิทธิผล และการบริหารความเสี
ยงที
เหมาะสม ตลอดจนการ

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

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

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

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

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

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

ลกัษณะที
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ 
5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

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

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

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

เกี
ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

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

9 ไมม่ีลกัษณะอื
นใดที
ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี
ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
* บคุคลที
อาจมีความขดัแย้ง หมายถึง บคุคลดงัตอ่ไปนี J 

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

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

ทางตรงหรือทางอ้อมอยา่งมีนยัสาํคญั 
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2. ผู้บริหาร 
คณะผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 12 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี J 

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

อาํนาจหน้าที?ของกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัมติที
ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้มีอํานาจในการใช้ดลุยพินิจสําหรับการพิจารณาอนุมตัิรายการลงทุน หรือรายการต่างๆ
ตามปกติธุรกิจเพื
อการดําเนินงานของบริษัท เช่น การพิจารณาแผนงานประจําปี ซึ
งเสนอ โดยคณะผู้บริหารของบริษัท ผา่น
ผู้จัดการทั
วไป การติดตามผลการประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับแผนงานประจําปี เป็นรายเดือน การกําหนด
นโยบายเกี
ยวกบัการผลติ การจําหนา่ย และแนวทางการปฏิบตัิในการดําเนินงานต่างๆของบริษัทโดยมีอํานาจดําเนินการ
แทนบริษัทตามที
ระบไุว้ในหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ ระบชืุ
อและจํานวนกรรมการซึ
งมีอํานาจลงลายมือชื
อแทนบริษัท 
คือ นายสธีุ ลิ
มอติบูลย์ ร.ต.อ.สุเมธ ลิ
มอติบูลย์ นายชวลิต ลิ
มอติบูลย์ นายบุญชู ลิ
มอติบูลย์ สองในสี
คนนี Jลงลายมือ
ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัทเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทได้ 
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คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการทั�วไป ผูจ้ดัการทั�วไป 
(ฝ่ายงานพิมพฉ์ลากกาว) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายผลิต 

โรงงานลาดกระบงั 
(Cast Film) 

สาํนกังานส่วนกลาง 

ฝ่ายการตลาด(ฟิลม์) 

ฝ่ายขาย (ฟิลม์) 

เลขานุการบริษทั 

 

ฝ่ายจดัซื0อ 

 
ฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง 

 
ฝ่ายเทคนิควิจยัและพฒันา 

 

ที�ปรึกษา 

โรงงานถนนจนัทน ์

โรงงานเวลโกรว ์ซอย 6 

ฝ่ายบุคคลและธุรการ 

 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

โรงงานเวลโกรว ์ซอย 6 
(Metallized Film) 

โรงงานเวลโกรว ์ซอย 6  
(Blown Film) 

ฝ่ายสารสนเทศ 

 

โรงงานเวลโกรว ์ซอย 2 
(หลอดยาสีฟัน) 

ฝ่ายสาํนกักรรมการ 

 

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

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

ดงักลา่วข้างต้น เพื
อให้คณะกรรมการได้ปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ
าเสมอ 
1.9 ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

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

หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 
5. ดําเนินการอื
นๆ ตามที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
   4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

หลักเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  พิจารณากําหนด

คา่ตอบแทนของกรรมการตามแนวทาง ดงัตอ่ไปนี J 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

การกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที
ความรับผิดชอบและการทํางานของกรรมการ 
โดยคํานึงถึงประเภทและขนาดของธุรกิจของบริษัทร่วมกับการเทียบเคียงกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทที
อยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ
ประเภทค่าตอบแทน 

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

ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น คา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงานของบริษัท (Incentive) โดยการนําผล
การดําเนินงานของบริษัทมาพิจารณาร่วมด้วย 
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(1) ค่าตอบแทนที?เป็นตัวเงนิ 
 สาํหรับปี 2556 ค่าตอบแทนที
เป็นตวัเงินของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี Jยประชุม เงินเดือน และโบนสั รวมทั Jง

คา่ตอบแทนที
เป็นตวัเงินของผู้บริหาร ตลอดปี 2556 มีมลูคา่ เป็นจํานวน 13.08 ล้านบาท ซึ
งมีรายละเอียด ดงันี J 
   คณะกรรมการบริษัท                    1.68       ล้านบาท 
   คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                  0.41       ล้านบาท 
   ผู้บริหาร 12 รายจ่ายเป็นเงินเดือนและโบนสัรวม                         10.99       ล้านบาท  
 
(2) ค่าตอบแทนอื?น     - ไมม่ ี- 

 
5.  บุคลากร  

จาํนวนพนักงาน ณ วันที? 31 ธันวาคม 2556 มีจาํนวน 380 คน ดังนี N : 
 ฝ่ายผลติ  - สาขาลาดกระบงั 39 คน 
   - สาขาเวลโกรว์ 132 คน 
    - สาขาถนนจนัทน์  106 คน 

                 ฝ่ายขายและการตลาด                                                      33      คน   
    ฝ่ายบคุคลและธุรการ                                                        19  คน 
    ฝ่ายบญัชีและการเงิน                                                        10      คน 
    อื
นๆ                                                                41      คน 

ค่าตอบแทนของพนักงาน 
 (หนว่ย: ล้านบาท)     ปี 2556   ปี 2555   ปี2554 
 เงินเดือนและคา่จ้าง 73.27 63.48 55.65   
 โบนสั   12.37 10.01 9.12  
 เงินคา่ลว่งเวลา เบี Jยเลี Jยงและอื
นๆ 24.84 19.08  15.91   

    รวม                                                110.48              92.57             80.68            
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 
บริษัทให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ
ง โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ 

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

ที
รับผิดชอบ (On the job training) และจดัให้มีตารางการอบรมสมัมนาประจําปี ซึ
งบรรจุไว้ทั Jงการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
เฉพาะทางโดยมีผู้ เข้าร่วมเฉพาะหน่วยงานนั Jน และการเรียนรู้ร่วมกันทั Jงองค์กร เพื
อพฒันาให้บุคลากรมีทกัษะความรู้
นอกเหนือจากงานที
ปฏิบตัิ เช่น หลกัสูตรเรื
องการวางแผนภาษี หลกัสตูร Successful Presentation Techniques 
หลกัสตูรความรู้เรื
องเม็ดพลาสติก หลกัสตูรทกัษะการจดัการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองปิดการขาย เป็นต้น โดยทั
วไป
บริษัทมีนโยบายที
จะปรับเงินเดือนให้กับพนกังานในทกุปี  ซึ
งจะจดัสรรให้พนกังานตามผลประกอบการของบริษัทและ    
ผลการประเมินการทํางานของแตล่ะบคุคล รวมทั Jงสวสัดิการด้านตา่งๆ เช่น การตรวจสขุภาพประจําปี โดยจดัให้มีแพทย์ให้
คําปรึกษา แนะนําปัญหาด้านสขุภาพ ให้กบัพนกังานภายหลงัการทราบผลการตรวจสขุภาพเป็นรายบคุคล การจัดงาน
สงัสรรค์ประจําปี รถรับ-สง่และเครื
องแบบพนกังาน ทั Jงนี Jขึ Jนอยูก่บัสาขาและสายงานที
ปฏิบตัิ  

นอกจากนี J บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคญัในการพฒันาบคุลากรด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยจดัให้มีการรณรงค์
ลดการใช้ทรัพยากรเพื
อลดภาวะโลกร้อน เปิดรับอาสาสมคัรในการเข้าร่วมกิจกรรมที
เป็นกิจกรรมการกุศล กิจกรรมเพื
อ
สาธารณะประโยชน์ เพื
อการพฒันาตน พฒันางาน และพฒันาสงัคม  
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รายละเอียดโดยยอ่ของกรรมการและผ ูบ้รหิาร 
        * จาํนวนหุ้นตามที�แสดง รวมจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุน้ที�เกี�ยวขอ้งกนัตาม มาตรา 258 

 
ชื�อ-สกุล อาย ุ  *จาํนวนหุ้นที�ถืออยู ่ ความสมัพนัธ์  

ตาํแหน่ง (ปี)  ณ 31 ธ.ค. 2556  กบัผูบ้ริหาร 
    

คุณวุฒิ ประวติัการทาํงาน 

 หุ้น  ร้อย
ละ 

อื�น 

1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ 74 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 2548-ปัจจุบนั กรรมการ    110,868  1.85 ไม่มี 
    ประธานกรรมการ      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  บริษทัสหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ0ง จาํกดั (มหาชน)       

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

    japanese  
2524-ปัจจุบนั  กรรมการ 

บริษทัเพรซิเดนท ์โฮลดิ0ง จาํกดั 
      

       Business (TOPS-V) of The Association for Overseas 2523-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ       
       Technical, Japan   บริษทัเพรซิเดนทเ์บเกอร์รี�  จาํกดั (มหาชน)       
     - อบรมใน Havard University USA. 2519-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร       
     - อบรมหลกัสูตร Directors Certification Program   บริษทัไทยเพรซิเดนทฟ์ู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน)       
       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย         

2.นายสุธี  ลิ�มอติบูลย ์ 62 - ปริญญาโท วิศวกรรม แขนงอุตสาหกรรมโรงงาน ปัจจุบนั กรรมการ    720,235  12.00 ไม่มี 
   กรรมการผูจ้ดัการ      มหาวิทยาลยั TEXAS A&M   สหรัฐอเมริกา   บริษทักิมไป๊ จาํกดั       
(มีอาํนาจลงนามผกูพนั)   - ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบนั หุ้นส่วน       
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเหรียญทองการพิมพ ์       
     - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program 2551-ปัจจุบนั กรรมการ       
       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   บริษทัเหรียญทองการพิมพ ์(กิมไป๊) จาํกดั       
     2549-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ       
       บริษทักิมไป๊ โคต้ติ0ง จาํกดั       
     2548-ปัจจุบนั กรรมการ       
       บริษทักิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี0  จาํกดั       
     2544-ปัจจุบนั  กรรมการ       
       บริษทัแอล.เอ. พลาสแพค จาํกดั       
      2535-ปัจจุบนั กรรมการ       
        บริษทัไดอิชิ แพคเกจจิ0ง จาํกดั       
      2520-ปัจจุบนั  กรรมการ       
        บริษทัไทยอ๊อฟเซท จาํกดั       
     2528-ปัจจุบนั กรรมการ       
       บริษทัเหรียญทอง ลามิทิวบ ์จาํกดั       
     2520-ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการ       
        บริษทั เหรียญทอง โรตารี�  จาํกดั 
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* จาํนวนหุ้นตามที�แสดง รวมจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เกี�ยวขอ้งกนัตาม มาตรา 258 

ชื�อ-สกลุ อาย ุ  *จาํนวนหุน้ที�ถืออยู ่ ความสัมพนัธ์  

ตาํแหน่ง (ปี)  ณ 31 ธ.ค. 2556  กบัผูบ้ริหาร 

    

คุณวฒิุ ประวติัการทาํงาน 

 หุน้  ร้อยละ อื�น 

3.นายชวลิต  ลิ�มอติบูลย ์ 72  - Bathurst High School ประเทศออสเตรเลีย 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ       830,183         13.84  พี�ชายนายสุธี  

    กรรมการ    - ประกาศนียบตัรทางการบญัชี   บริษทักิมไป๊ โคต้ติ0ง จาํกดั     ลิ�มอติบูลย ์

  (มีอาํนาจลงนามผกูพนั)       ประเทศสหรัฐอเมริกา 2548 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ       

     - การอบรมทางการพิมพ ์   บริษทักิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี0  จาํกดั       

        ประเทศเยอรมนันี 2544-ปัจจุบนั  กรรมการ       

     - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation  
    Program 

  
2535-ปัจจุบนั 

บริษทัแอล.เอ. พลาสแพค จาํกดั 
กรรมการ 

      

       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  บริษทัไดอิชิ แพคเกจจิ0ง จาํกดั       

      2528- ปัจจุบนั  กรรมการ       

      บริษทัเหรียญทองลามิทิวบ ์จาํกดั       

     2521- ปัจจุบนั  กรรมการ       

        บริษทัสยามหมึกพิมพแ์ละเคมีภณัฑ ์
จาํกดั 

      

      2515- ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ       

        บริษทัไทยอ๊อฟเซท จาํกดั       

      2515-ปัจจุบนั กรรมการ       

        บริษทักิมไป๊ จาํกดั       

      2515-ปัจจุบนั กรรมการ       

       บริษทัเหรียญทอง โรตารี�  จาํกดั       

      2515- ปัจจุบนั หุน้ส่วนผูจ้ดัการ       

        หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เหรียญทองการพิมพ ์       

              

4. ร.ต.อ. สุเมธ   ลิ�มอติบูลย ์ 69  - ปริญญาเอก ทางเคมี ปัจจุบนั กรรมการ       875,263         14.59  พี�ชายนายสุธี 

     กรรมการ       UNIVERSITY OF CALIFORNIA   บริษทัเหรียญทองโรตารี�  จาํกดั     ลิ�มอติบูลย ์

    (มีอาํนาจลงนามผกูพนั)       (SAN DIEGO) ปัจจุบนั กรรมการ       

     - ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์   บริษทักิมไป๊ จาํกดั       

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ       

     - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation   
    Program 

  
2548 - ปัจจุบนั 

บริษทักิมไป๊ โคต้ติ0ง จาํกดั 
กรรมการ 

      

       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  บริษทักิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี0  จาํกดั       

     2544-ปัจจุบนั  กรรมการ       

      บริษทัแอล.เอ. พลาสแพค จาํกดั       

     2535-ปัจจุบนั  กรรมการ       

      บริษทัไดอิชิ แพคเกจจิ0ง จาํกดั       

      2532-ปัจจุบนั  กรรมการ       

       บริษทัลิคิโทมิ จาํกดั       

      2532-ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ       

       บริษทัสุภาพฤกษ ์จาํกดั       

      2528-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ       

       บริษทัเหรียญทองลามิทิวบ ์จาํกดั       

     2521-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ        

      บริษทัสยามหมึกพิมพแ์ละเคมีภณัฑ ์       

        จาํกดั       

      2515-ปัจจุบนั กรรมการ       

        บริษทัไทยอ๊อฟเซท จาํกดั       

      2515-ปัจจุบนั หุน้ส่วน      

        หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเหรียญทองการพิมพ ์
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    * จาํนวนหุ้นตามที�แสดง รวมจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เกี�ยวขอ้งกนัตาม มาตรา 258 
 

ชื�อ-สกุล อาย ุ  *จาํนวนหุ้นที�ถืออยู ่ ความสมัพนัธ์  

ตาํแหน่ง (ปี)  ณ 31 ธ.ค. 2556  กบัผูบ้ริหาร 
    

คุณวุฒิ ประวติัการทาํงาน 

 หุ้น  ร้อยละ อื�น 
5. นายบุญชู  ลิ�มอติบูลย ์ 44  - ปริญญาโททางดา้นบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด ปัจจุบนั กรรมการ       177,711           2.96  หลานชาย 
     กรรมการ     สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  บริษทักิมไป๊ จาํกดั     นายสุธี  
    (มีอาํนาจลงนามผกูพนั)      แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั ปัจจุบนั กรรมการ     ลิ�มอติบูลย ์
     - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  บริษทั เหรียญทองโรตารี�  จาํกดั       
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปัจจุบนั กรรมการ       
     - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program  บริษทัเหรีญทอง ลามิทิวบ ์จาํกดั       
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ       
        บริษทักิมไป๊ โคต้ติ0ง จาํกดั       
      2548 - ปัจจุบนั กรรมการ       
        บริษทักิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี0  จาํกดั       
      2544 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ       
       บริษทั แอล.เอ. พลาสแพค จาํกดั       
      2536-ปัจจุบนั หุ้นส่วนผูจ้ดัการ       
        ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เหรียญทองการพิมพ ์

 
      

6. น.พ.สวสัดิ{   โพธิกาํจร 69  - DIPLOMATE,  AMERICAN BOARD OF 2528-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ         33,000  0.55 พี�เขยนายสุธี 
     กรรมการ    OPHTHALMOLOGY,MD., F.A.C.S., F.A.A.O.,    

  F.I.C.S. 
  
ปัจจุบนั 

บริษทัไทยจกัษุคลีนิค จาํกดั 
กรรมการ 

    ลิ�มอติบูลย ์

     - แพทยศ์าสตร์ศิริราช  บริษทัสุภาพฤกษ ์จาํกดั       
      มหาวิทยาลยัมหิดล          
     - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program           
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 
          

7. ดร.อดลุ  อมตวิวฒัน์ 75  - ปริญญาเอกทางวิศวกรรมเคมี ปัจจุบนั   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  -  - ไม่มี 
    กรรมการอิสระและ     University of London, UK.   บริษทัดราโก ้พีซีบี จาํกดั (มหาชน)       
    ประธานกรรมการ    
    ตรวจสอบ 

   - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ปัจจุบนั   กรรมการ 
บริษทัสุรพลฟู้ ด จาํกดั (มหาชน) 

      

                 
8.นายชยัสิทธิ{   เจริญสตัย ์ 52  - ปริญญาโท MBA วิทยาลยัการจดัการ 2553 - ปัจจุบนั ที�ปรึกษา  -  - ไม่มี 
    กรรมการอิสระและ     มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ กรุงเทพ   บริษทัอมัพวา อพาร์เทล จาํกดั       
    กรรมการตรวจสอบ    - ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 2552 - ปัจจุบนั ที�ปรึกษา       
      มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   บริษทัอะกรี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั       
     - MINI MASTER OF INFORMATION 2546 - 2551 ทีมที�ปรึกษาแกไ้ขหนี0  NPLs       
     TECHNOLOGY,   ธนาคารอาคารสงเคราะห์       
     สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ฯลาดกระบงั           
     - MINI-CERTIFIED INVESTMENT &            
     SECURITIES ANALYST PROGRAM,           
     สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์           
     - อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program         
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 
          

9. นายปมุข  ศิริองักลุ 43  - นิติศาสตร์บญัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2552 - ปัจจุบนั ที�ปรึกษากฏหมาย  -  - ไม่มี 
    กรรมการอิสระและ    - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร กฎหมายทรัพยสิ์นทาง    บริษทัออสสิริส จาํกดั       
    กรรมการตรวจสอบ    ปัญญาแห่งเนติบญัฑิตสภา   บริษทัออสสิริส ฟิวเจอร์ส จาํกดั       
      2551 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ        
        บริษทัปมุข ที�ปรึกษากฎหมาย จาํกดั       
      2543 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ        
        บริษทัปมุข กฎหมาย จาํกดั       
      2539 - 2543 ทนายความ       
        บริษทัสาํนกั กฎหมาย ศกัยภาพ จาํกดั       
      2538 ทนายความ        
        บริษทัอาณาจกัร กฎหมาย จาํกดั 
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    * จาํนวนหุ้นตามที�แสดง รวมจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที�เกี�ยวขอ้งกนัตาม มาตรา 258 

ชื�อ-สกุล อาย ุ  *จาํนวนหุ้นที�ถืออยู ่ ความสมัพนัธ์  

ตาํแหน่ง (ปี)  ณ 31 ธ.ค. 2556  กบัผูบ้ริหาร 

    

คุณวุฒิ ประวติัการทาํงาน 

 หุ้น  ร้อยละ อื�น 

10. นางสาวจนัทนา  ลิ�มอติบูลย ์ 42  - ปริญญาโททางดา้นบริหารธุรกิจสาขาการตลาด  2539-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทั�วไป         253,710         4.23  หลานสาว 

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

    แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีทางดา้นบริหารธุรกิจ 

 2537 - 2538 EXECUTIVE ASSISTANT, OFFICE OF 
THE PRESIDENT  

    ลิ�มอติบูลย ์

    สาขา BUSINESS ENTREPRENEURSHIP,   ธนาคารแหลมทอง จาํกดั (มหาชน)       

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

         

               

                  

11. นางสาวธีรารัตน ์ ลิ�มอติบูลย ์ 38  - ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร  2542 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทั�วไป ฝ่ายงานพิมพฉ์ลากกาว        207,710  3.46 หลานสาว 

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

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2540 - 2542 เจา้หนา้ที�ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี0      ลิ�มอติบูลย ์

        SGV - Arthur Anderson (KPMG ปัจจุบนั) 
 

      

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

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

     - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์         ลิ�มอติบูลย ์

     System & Control Engineering            

     Case Western Reserve University 
 

          

13.นายสมชาย  บวรผดุงกิตติ 57  - ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  2542-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ ฝ่ายวิศวกรรม  -  - ไม่มี 

     ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   บริษทัไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)       

       2537-2542  ผูจ้ดัการโรงงาน       

        บริษทัไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)       

       2532-2537  ที�ปรึกษาดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า        

        บริษทัไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)       

       2530-2532  ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน       

        บริษทัไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)       

       2528-2530  หวัหนา้ฝ่ายซ่อมบาํรุง         

        บริษทัไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)       

       2525-2528  วิศวกรไฟฟ้า         

        บริษทัไทยอ๊อฟเซท จาํกดั       

       2525-2525  วิศวกรฝ่ายซ่อมบาํรุง        

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

ชื�อ-สกุล อาย ุ  *จาํนวนหุ้นที�ถืออยู ่ ความสมัพนัธ์  

ตาํแหน่ง (ปี)  ณ 31 ธ.ค. 2556  กบัผูบ้ริหาร 
    

คุณวุฒิ ประวติัการทาํงาน 

 หุ้น  ร้อยละ อื�น 

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

 ระหวา่งประเทศ 
  2553 - 2556 เจา้หนา้ที�ฝ่ายจดัซื0อต่างประเทศ 

บริษทัไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน) 
      

     มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั          

15.นางสาวสิริวรรณ จนัทร์กระจ่างแจง้ 41  - ปริญญาตรี สาขาเคมีอุตสาหกรรม   2547 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิควิจยัและพฒันา  -  - ไม่มี 
     ผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิควิจยัและพฒันา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   บริษทัไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน)       
     - CONCISE M.B.A คณะเศรษฐศาสตร์ 

     จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 
  2540 - 2547 หวัหนา้ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่าย

เทคนิควิจยั-พฒันา 
      

       บริษทัไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน)       
       2537 - 2540 หวัหนา้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ       
        บริษทั ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

 
      

16. นายเกรียงไกร  มิตสีดา 
       ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง 

43  - ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ ทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ 

  2556 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง 
บริษทัไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน) 

 -  - ไม่มี 

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

บริษทั เจบีที เอน็จิเนียริง จาํกดั 
      

        2552 - 2555 Warehouse  Supervisor       
       บริษทั IDS Logistics (Thailand)       
        Limited.       
              
17. นายประเสริฐ สตัยาอภิธาน 46  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   2555 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายขาย  -  - ไม่มี 
       ผูจ้ดัการฝ่ายขาย       มหาวิทยาลยัพายพั   บริษทัไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน)       
     - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต    2532 - 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด       
        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   บริษทัฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) จาํกดั       
     - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า            
        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่           

18.นายอคัรพร บรรจงศิลป์ 
      ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ 

38  - ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาสงัคม (วิเคราะห์และ 
     วางแผนนโยบาย) 

  2554 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ 
บริษทัไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

 -  - ไม่มี 

      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   2550 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล       
      - ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   บริษทัไอ ไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั       
       วิทยาลยัแสงธรรม   2547 - 2550 เจา้หนา้ที�ประสานงาน       
        ศูนยช่์วยเหลือแรงงานโฮปไตห้วนั       
              
19.นางสาวศิราณี นามณี 32  - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี    2555 - ปัจจุบนั สมุห์บญัชี  -  - ไม่มี 
     สมุห์บญัชี       สาขาการกาํกบัดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  บริษทัไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน)       
     - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี   2546 - 2554 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี       
       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  บริษทัซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน)       
               
                
20.นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ{  33  - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์   2554 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั  -  - ไม่มี 
      เลขานุการบริษทั       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  บริษทัไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน)       
     -  อบรมหลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั 2547 - 2553 เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ       
     -  อบรมหลกัสูตรพื0นฐานกฎหมายและกฎเกณฑที์�เ         

     เกี�ยวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน 
 
 
 

 บริษทัไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน)       
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ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผ ูถื้อห ุน้ 
 

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

เต็มมลูคา่แล้ว  
� บริษัทไมม่ีหุ้นบริุมสทิธิe หรือหุ้นประเภทอื
นที
มีเงื
อนไข 
� ในช่วง 10 ปีที
ผา่นมา บริษัทไมม่ีการเพิ
มทนุ 
� บริษัทไมม่ีการออกตราสารหนี Jหรือแปลงสภาพหลกัทรัพย์ 

                                                              หนว่ย : ล้านบาท 
ปี พ.ศ. ทุนที?เพิ?ม ทุนจดทะเบียน 
2526 25 25 
2529 5 30 
2533 20 50 
2537 10 60 

2537-2556 - 60 
                (บริษัทก่อตั Jงในปี พ.ศ. 2526) 

� ข้อตกลงระหวา่งกนัในกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) 
- ไมม่ี - 

 

2. รายชื?อผู้ถอืหุ้นสงูสุด 10 รายแรก ณ วันที? 27 ธันวาคม 2556  
ทั Jงนี Jรวมจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที
เกี
ยวข้องกนัตามมาตรา 258 แหง่ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

รายชื?อผู้ถอืหุ้น 
จาํนวนหุ้น  

ณ 27 ธ.ค. 56 
ร้อยละ 

1. ร.ต.อ.สเุมธ  ลิ
มอติบลูย์ 875,263 14.59 
2. นายชวลติ                  ลิ
มอติบลูย์ 830,183 13.84 
3. นางสวุิมล                  มหากิจศิริ 723,900 12.07 
4. นายสธีุ                       ลิ
มอติบลูย์ 720,235 12.00 
5. บริษัทฯ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั เพื
อผู้ฝาก 659,199  10.99 
6. นางสาวจนัทนา        ลิ
มอติบลูย์ 223,710  3.73 
7. นายบญุช ู                ลิ
มอติบลูย์ 177,711  2.96 
8. นางจริยา                       ลิ
มอติบลูย์ 177,710  2.96 
9. นายวิโรจน์             บญุกิตติเจริญ 152,800  2.55 
10. นายบญุชยั                      ลิ
มอติบลูย์ 147,710 2.46 

         **ผู้ลงทุนสามารถดขู้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ได้จาก Website ของบริษัท ตั Nงแต่วันที? 25 มีนาคม 2557** 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

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

 
ปัจจุบนับริษัท ไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบกันดังนี N 

 2556 2555 2554 
กําไรสทุธิตอ่หุ้น 15.27 13.68 12.01  
เงินปันผลตอ่หุ้น                                            4.60* 4.20 3.80  
คิดเป็นอตัราร้อยละ                                     30.13             30.70        31.63    

 * ยงัไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
  

จากการที
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพฉบบัที
 26/2549 เรื
อง การปฏิบตัิวิธีการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที
 44 และฉบบัที
 45 (ปรับปรุงปี 2550) เรื
อง งบการเงินรวมและการบญัชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย กําหนดให้บริษัท
เปลี
ยนแปลงวิธีการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทจากวิธีสว่นได้เสียเป็นวิธีราคาทนุ ซึ
งมีผลทํา
ให้กําไรและกําไรสะสมในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมแตกต่างกัน ทั Jงนี J การเปลี
ยนแปลงดังกล่าวเป็นเพียงการ
เปลี
ยนแปลงนโยบายการบญัชีเท่านั Jน มิได้ทําให้ปัจจัยพื Jนฐานในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปลี
ยนแปลงไป  และเพื
อให้การ
จ่ายเงินปันผลสอดคล้องกบัเงินที
บริษัทมีในการจ่ายเงินปันผลจริง บริษัทได้พิจารณาเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลโดยอ้างอิงกบั
กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ดงันั Jน กําไรสทุธิต่อหุ้นสําหรับปี 2556 ที
แสดงข้างต้น ได้แสดงกําไรสทุธิจากงบการเงิน
เฉพาะบริษัท 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
(1)  ประวัติความเป็นมา การเปลี?ยนแปลง และพัฒนาการที?สาํคัญ 

บริษัทไทย โอ.พี.พี.จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทแรกที
ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในการผลิตแผ่นฟิล์ม โอ.พี.พี. (Oriented Polypropylene 
Film) จดทะเบียนจดัตั Jงบริษัทเมื
อปี พ.ศ.2526 ด้วยทนุจดทะเบียนเริ
มแรก 25 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมทนุของกลุม่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
เหรียญทองการพิมพ์ จํากัด ซึ
งเป็นบริษัทที
มีชื
อเสียงในวงการการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ มาเป็นเวลานาน และกลุ่มบริษัท พี ประชุม 
จํากดั ที
มีความสมัพนัธ์ที
ดีกบัโรงงานยาสบูได้เลง็เห็นความต้องการของตลาดในการใช้ฟิล์มชนิดนี J 

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

ด้านการจดัการ 

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

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

� ปี 2554  บริษัทได้มีการลงทนุในเครื
องจกัรใหม ่สาํหรับงานผลติฟิล์ม ซึ
งอยูร่ะหวา่งการติดตั Jงที
โรงงานในนิคมอตุสาหกรรม
เวลโกรว์ โดยได้รับการสง่เสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ  
� ปี 2555  บริษัทได้ติดตั Jงเครื
องจกัรใหมแ่ล้วเสร็จ และเริ
มผลติสาํหรับงานฟิล์ม ที
โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ โดย
ได้รับการสง่เสริมจากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ และมีการลงทนุในเครื
องจกัรใหม่ สําหรับงานหลอด ซึ
งอยู่
ระหวา่งการติดตั Jงที
โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ โดยได้รับการสง่เสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
� ปี 2556  บริษัทได้มีการลงทนุในเครื
องจกัรใหม ่สาํหรับงานพิมพ์ฉลากกาว ซึ
งอยูร่ะหวา่งการติดตั Jงที
โรงงาน  ตั Jงอยู่ที
นิคม
อตุสาหกรรมเวลโกรว์  โดยได้รับการสง่เสริมจากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ  ซึ
งคาดว่าจะติดตั Jงแล้วเสร็จและ
พร้อมใช้งานได้ในประมาณ ปี 2557    
 

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

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ดงันี J 
1. ผลติภณัฑ์กลุม่ฟิล์มพลาสติก ที
ใช้ในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ เพื
อใช้บรรจภุณัฑ์และหีบหอ่ 

a. กลุม่ฟิล์มพลาสติกที
ซื Jอมา-ขายไป 
b. กลุม่ฟิล์มพลาสติกที
ผลติเอง 

2. ผลติภณัฑ์กลุม่บริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือฟิล์มพลาสติก แบบม้วน  
3. ผลติภณัฑ์กลุม่ผลติภณัฑ์หลอดลามิเนต เพื
อใช้บรรจยุาสฟัีน  
 

ปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วม ดงันี J  
 
บริษัทร่วม/บริษัทอื
นที
บริษัทถือหุ้นอยู ่ ประเภทธุรกิจ ถือหุ้นร้อยละ 

LS Pack Company Limited ผลติและจําหนา่ยหลอดลามเินต เพื
อใช้บรรจยุาสฟัีน 25 

 
 
 



24 | P a g e  รายงานประจาํปี 2556 บริษทัไทย โอ.พ.ีพ.ีจาํกดั (มหาชน) 
 

   
 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

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

2556 2555 2554 สายผลิตภณัฑ์/
กลุ่มธุรกิจ 

ดาํเนินการโดย % การถอื
หุ้นของ
บริษัท 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

ฟิล์มพลาสติก บมจ.ไทย โอ.พี.พี. - 777.34 62 658.82 60 684.28 64 
บริการงานพิมพ์
บนฉลากกาว/
ฟิล์มพลาสตกิ 

บมจ.ไทย โอ.พี.พี. - 406.60 33 369.97 34 325.02 30 

หลอดลามิเนต 
เพื�อใช้บรรจยุาสี
ฟัน 

บมจ.ไทย โอ.พี.พี. - 63.06 5 60.19 6 68.35 6 

รวมมลูคา่
จําหนา่ย 

- - 1,247.00 100 1,088.98 100 1,077.65 100 

 

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

 

(1) กลุ่มผลิตภณัฑ์ฟิล์มพลาสติก 
 

(1.1)  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

                            บริษัทผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก ที
ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั Jงด้านผลิตภัณฑ์อุปโภค
บริโภค(Consumer Product) และผลติภณัฑ์ที
ใช้ในอตุสาหกรรม (Industrial Product) ได้แก ่

 

ฟิล์มพลาสติกกลุ่มที?เป็นผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
���� Cast Film คือ ฟิล์มที
ผลิตโดยกรรมวิธีการหลอมเม็ดพลาสติกให้เหลวและฉีด(Cast)ออกมาเป็นแผ่นบางๆใช้เป็น
สว่นประกอบของบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เช่น ซองขนมปัง ขนมขบเคี Jยว ซองบะหมี
 ฯลฯ ซึ
งฟิล์ม
ชนิดที
บริษัทผลิตนั Jนจะเป็น Multilayer Film คือ เนื Jอฟิล์มจะประกอบด้วยชนิดพลาสติกหลายๆชั Jน ซึ
งแต่ละชั Jนจะเป็น
พลาสติกตา่งชนิด ฟิล์มที
ผลติด้วยกรรมวิธีนี J ได้แก่ ฟิล์ม CPP และ LLDPE  
���� ฟิล์มแมททัลไลซ์ (Metallized Film) คือ การนําผลติภณัฑ์จากฟิล์มพลาสติก มาผา่นกรรมวิธีการพน่ด้วยชั Jนละออง
อลูมิเนียม (Aluminium)บางๆในห้องสูญญากาศ ทําให้ฟิล์มมีสีเงาวาวและมีคุณสมบัติคล้ายอลูมิเนียมฟอยล์            
เมื
อนําไปใช้เพื
อบรรจอุาหารทําให้สามารถเก็บและถนอมอาหารได้นานขึ Jน 
ฟิล์มเป่า (Blown Film) ฟิล์มที
ผลิตโดยกรรมวิธีการหลอมเม็ดพลาสติกให้เหลวและเป่าให้พองออกเป็นแผ่น

บางๆ แผน่ฟิล์มจะถกูหลอ่เย็นด้วยการเป่าลม และถกูม้วนเก็บโดยเครื
องม้วนในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ฟิล์มที
ผา่นมา 
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กระบวนการเป่าจะถกูนําไปใช้เคลอืบกบัฟิล์มชนิดอื
น เช่น Nylon,PET,OPP เพื
อใช้ทําเป็นซองอาหารแช่แข็ง,ซองตั Jง และ
ซอง Vacuum ตา่งๆ  
 

ฟิล์มพลาสติกกลุ่มที?ซื Nอมา-ขายไป 
� ฟิล์มยืด (Stretch Film) ใช้เป็นฟิล์มพนัสินค้าและพาเลท ที
ใช้แพร่หลายในโรงงานอตุสาหกรรมทั
วไป เพื
อป้องกนั
สนิค้าไมใ่ห้โดนฝุ่ นและนํ Jา ขณะจดัเก็บไว้ในโกดงัสนิค้า หรือ อยูร่ะหวา่งการขนสง่ ซึ
งยงัใช้เป็นวสัดใุนการรัดสินค้าให้ยึด
ติดกับพาเลท เพื
อช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าตกหล่นในระหว่างการขนส่งสินค้าแทนสายรัด นอกจากนี Jยังสามารถ
ประยกุต์ใช้ในการพนักบัสินค้าบางชนิดโดยตรง ปัจจุบนัสินค้าฟิล์มยืดเป็นสินค้าที
โรงงานอตุสาหกรรมมีความต้องการ 
ซึ
งก็มีอตัราการเติบโตสงูขึ Jนอยา่งสมํ
าเสมอ 
� ฟิล์มหด (Shrink Film) ใช้สาํหรับหอ่สนิค้า สาํหรับงานที
ต้องการให้เห็นกลอ่ง หรือ สนิค้าภายในเนื
องจากมีลกัษณะ
ใส และเงางาม ใช้ในการหอ่สนิค้าที
ใช้เครื
องหอ่ชนิด L-Seal เช่น เครื
องเขียน นิตยสาร อาหารกึ
งสําเร็จรูป ของเลน่ ฯลฯ 
อีกทั Jงใช้ในงานการหอ่สนิค้าสาํหรับเครื
อง ชนิด Flat Film เช่น บะหมี
กึ
งสําเร็จรูป ชนิดถ้วยรวมถึงประเภทอาหารแช่แข็ง 
ซึ
งฟิล์มชนิดนี Jบริษัทมีทั Jงนําเข้ามาจากต่างประเทศ และผลิตเอง โดยนโยบายของบริษัทนั Jนจะเน้นการบริการลกูค้า      
เพื
อตอบสนองความต้องการของลกูค้า บริษัทจึงแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็นกลุ่ม Premium (สินค้ามีคณุภาพสงู) และ     
กลุม่ลกูค้าทั
วไป 
� ฟิล์มผนึกสูญญากาศ (Skin Vacuum Film) เป็นฟิล์มที
ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ ใช้สําหรับอตุสาหกรรม 
อาหารแช่แข็ง โดยใช้กบัเครื
องบรรจชุนิดสญูญากาศ  ซึ
งสามารถทําให้ฟิล์มเป็นเสมือนชั Jนผิวของสนิค้า และฟิล์มชนิดนี Jมี
คณุสมบตัใินการเก็บถนอมความสดของอาหารได้อย่างดีเยี
ยม และยงัใช้ได้กบัผลิตภณัฑ์ที
บรรจุแบบ Blister Pack โดย
ใช้แนบสินค้ากับพื Jนกระดาษ แทนฝาครอบที
ทําจากโพลีสไตลีน (Polystyrene) และบรรจุโดยเครื
อง Skin Pack  
Machine ซึ
งฟิล์มชนิดนี J เป็นฟิล์มที
บริษัทเป็นตวัแทนจําหนา่ยในประเทศเพียงรายเดียวให้แกบ่ริษัทไทยอ๊อฟเซท จํากดั ที

เป็นผู้ผลติเพียงรายเดียวในประเทศเช่นกนั ลกูค้าหลกัที
ใช้ฟิล์มชนิดนี Jคือลกูค้า กลุม่อาหารทะเลแช่แข็ง โดยสว่นใหญ่จะ
ใช้กบัอาหารแช่แข็งที
สง่ออกไปทางตลาดอเมริกา และยโุรป 
� ฟิล์ม โอ.พี.พี.ชนิดผนึกด้วยความร้อน (Heat sealable OPP Film) เป็นฟิล์มพลาสติกที
ใช้บรรจุภณัฑ์ โดยใช้   
กนัมากในอตุสาหกรรมอปุโภคบริโภค ลกูค้าที
ใช้ Heat sealable OPP Film ได้แก่กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมผู้ผลิตสินค้า 
ตา่ง ๆ เช่น อาหารสาํเร็จรูป สนิค้าอปุโภคบางชนิด 
� ฟิล์มป้องกันรอยขีดข่วน (Protection Film) เป็นฟิล์มที
ทําจากวตัถดุิบชนิด Polyethylene โดยที
ด้านหนึ
งเป็นกาว 
เหมาะสาํหรับสนิค้าที
ต้องการป้องกนัรอยขีดข่วนบนผิวของสินค้าในระหว่างการขนสง่ หรือในระหว่างกระบวนการผลิต 
โดยฟิล์มจะมีลกัษณะพิเศษคือ สามารถติดได้คงทนและไม่ทิ Jงคราบกาวเมื
อลอกออก ซึ
งสินค้าที
มีจําหน่ายในประเทศ
สว่นใหญ่เป็นสนิค้าที
นําเข้าจากตา่งประเทศ เช่น เกาหล ีไต้หวนั ฝรั
งเศส และมาเลเซีย ตั Jงแต่ปี 2550 บริษัทเปลี
ยนจาก
การนําเข้ามาเป็นซื Jอจากบริษัทในกลุม่เดียวกัน ซึ
งเป็นบริษัทที
มีมาตรฐานเป็นที
ยอมรับในตลาด และผ่านการรับรอง
ระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 กลุม่ลกูค้าที
ใช้สนิค้านี Jได้แก่ กลุม่ผู้ผลติอะคริลคิ (Acrylic) กลุม่อตุสาหกรรม
อลมูิเนียม (Aluminium) สเตนเลส(Stainless) กลุม่อตุสาหกรรมเครื
องใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมกระจก ฯลฯ 
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สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ   
1) บตัรสง่เสริมการลงทนุ  

  ปัจจบุนับริษัทยงัคงมีบตัรสง่เสริมการลงทนุที
ได้รับสทิธิประโยชน์ในการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตัิ
สง่เสริมการลงทนุ สาํหรับการผลติฟิล์มพลาสติกจํานวน 3 ฉบบั มีสทิธิประโยชน์ดงันี J 

สทิธิประโยชน์ 
 

บตัรสง่เสริมเลขที
 
1481(2)/2547 
Metallized Film 

บตัรสง่เสริมเลขที
 
2084(2)/2554 
Plastic Film 

บตัรสง่เสริมเลขที
 
2570(2)/2554 
Plastic Film 

ม. 25 นําเข้าคนตา่งด้าวซึ
งเป็นชา่งฝีมือได้ตาม
จํานวนและระยะเวลาตามสมควร � � � 

ม. 26 ให้คนตา่งด้าวทํางานเฉพาะตําแหนง่ได้ตาม
จํานวนและระยะเวลาที
คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ 

� � � 

ม. 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครื
องจกัร
ตามที
คณะกรรมการอนมุตั ิ

- � � 

ม. 29 ลดหยอ่นอากรขาเข้าสาํหรับเครื
องจกัร กึ
งหนึ
งเว้นแตร่ายการ
เครื
องจกัรที
มีอากรขาเข้า   
ตํ
ากวา่ร้อยละ สบิไมไ่ด้รับ
ลดหยอ่น 

- - 

ม. 31 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาเจ็ด 
ปี (ยกเว้นเลขที
 1481 (2)/2547 Metallized Film มี
กําหนดเวลาหกปี) 

� � � 

ม. 34 ยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการที
ได้รับ
สง่เสริมไปรวมคาํนวณภาษีเงินได้ � � � 

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

� � � 

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

ม. 37 ได้รับอนญุาตให้นําหรือสง่เงินออกนอก
ราชอาณาจกัร เป็นเงินตราตา่งประเทศ � � � 

 

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

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

  - ลกัษณะลกูค้ากลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และช่องทางการจําหนา่ย   

บริษัทมีการจําหน่ายตรง (Direct sales) และผ่านผู้แทนขาย (Agent) โดยมีเป้าหมายในการขยายตลาดไปยงั
ภมูิภาคและตา่งประเทศเพิ
มมากขึ Jน โดยปีที
ผา่นมาบริษัทเน้นเจาะกลุม่ลกูค้า Brand Owner ซึ
งมีอํานาจในการเลือกใช้ชนิดฟิล์ม
ของบริษัทไปเป็นส่วนหนึ
งของบรรจุภัณฑ์ โดยผ่าน Converter ซึ
งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของฟิล์มมีทั Jงกลุ่มลูกค้าโรงงาน
อตุสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น กลุม่อุตสาหกรรมอาหาร กลุม่อตุสาหกรรมเครื
องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ กลุม่อตุสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ กลุม่อาหารทะเลแช่แข็ง ฯลฯ ตลอดจนกลุม่ลกูค้าประเภทศนูย์กระจายสนิค้าที
มียอดการใช้จํานวนมาก เช่น ฟิล์มยืด
พนัพาเลท 

  - สดัสว่นการจําหนา่ยในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2556 บริษัทมีการจําหน่ายฟิล์มในประเทศเกือบทั Jงหมด 
ประมาณร้อยละ 99 ของยอดจําหน่ายทั Jงหมด และสว่นที
เหลืออีกร้อยละ 1 ของยอดจําหน่ายทั Jงหมด เป็นการจําหน่ายไปยงั
ตา่งประเทศ เพียงเลก็น้อย อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีแผนงานที
จะเพิ
มสดัสว่นการจําหนา่ยไปยงัตลาดตา่งประเทศมากขึ Jน ในปี 2557 

    (ข)  สภาพการแข่งขนั   
  - สภาพการแขง่ขนัในปีที
ผา่นมา  

ในปี 2556 สภาวการณ์แข่งขนัของอตุสาหกรรมฟิล์มยงัคงมีการแข่งขนัที
สงูและรุนแรงมากทั Jงเรื
องราคา 
คณุภาพผลิตภณัฑ์ และการบริการ โดยเฉพาะการนําเข้าฟิล์มของกลุม่เทรดดิ Jง และในขณะเดียวกนัผู้ผลิตในประเทศหลายรายก็
ได้เพิ
มเครื
องจกัรเพื
อขยายกําลงัการผลิตของตนเอง ในขณะที
ทางบริษัทก็เน้นเรื
องการเพิ
มผลผลิต โดยมีการซ่อมบํารุง
เครื
องจกัรเพื
อให้สามารถผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ Jนกว่าเดิม เพื
อตอบสนองต่อลกูค้าด้านความรวดเร็วในการผลิตและจดัสง่ 
โดยบริษัทได้เพิ
มยอดขายในกลุม่สินค้าฟิล์มพิเศษ ซึ
งต่อยอดมาจากปีที
ผ่านมา ทําให้บริษัทสามารถตอบสนองลกูค้าได้ดีขึ Jน
และในขณะเดียวกนัสินค้าฟิล์มพิเศษที
ทางบริษัทมีฐานลกูค้าเก่าอยู่แล้วก็ได้มีการเพิ
มยอดโดยการสนบัสนนุและผลกัดนัในกลุม่
ลกูค้าใหม่ๆ ที
มีเครื
องจกัรรองรับการผลิตให้เกิดการใช้กบัสินค้าฟิล์มพิเศษของบริษัท  

  - แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคต    
จํานวนคูแ่ขง่ขนั ขนาดของบริษัทเมื
อเทียบกบัคูแ่ขง่ขนั และสถานภาพในการแขง่ขนั  ซึ
งโครงสร้างของตลาดใน

กลุม่นี J  โดยเฉพาะฟิล์มยืด เป็น Mass Product  จํานวนคู่แข่งที
มีอยู่ในตลาดที
เป็นผู้ผลิตมีน้อยราย  แต่มีผู้ นําเข้ามาขายจํานวน
มากราย  
 

(1.3) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
(ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึ
งผลติภณัฑ์ 

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

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

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

 

กาํลังการผลิตและปริมาณกาํลังการผลิตจริง 
รายการ 2556 2555 2554 

กาํลังการผลิตเต็มที?    
       ผลติฟิล์ม(ตนั) 6,000 4,200 4,200 
       Metallized Film 2,400 3,000 3,000 
(เวลาทํางาน 24 ชั
วโมง/วนั : 300 วนั/ปี)    
ปริมาณการผลิตจริง    
       ผลติฟิล์ม(ตนั) 4,559 1,662 1,816 
       Metallized Film 1,688 1,879 1,539 
การใช้กาํลังการผลิต (%)    
       ผลติฟิล์ม 75.98 39.57 43.24 
       อตัราเพิ
ม(ลด)ของปริมาณการผลติ  174.31 (8.48) (16.04) 
       Metallized Film 70.33 62.63 51.30 
       อตัราเพิ
ม(ลด)ของปริมาณการผลติ   (10.17) 22.09 32.33 

 

              วตัถดุิบหลกัที
ใช้ในการผลติฟิล์มของบริษัทนั Jน มดีงันี J  
- จํานวนผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบ 

 2556 2555 2554 

เม็ดพลาสติก  21 ราย 21 ราย 18 ราย 
- สดัสว่นการซื Jอวตัถดุิบในประเทศและตา่งประเทศ      

 2556 2555 2554 

เม็ดพลาสติก 81 : 19 70 : 30 80 : 20 
 

จากตารางข้างต้น ในสว่นของวตัถดุิบประเภทเมด็พลาสติกทางบริษัทสามารถหาแหลง่วตัถดุิบจากภายในประเทศได้สงูถงึ
ร้อยละ 81 ซึ
งนบัวา่เป็นผลดีในแง่การควบคมุต้นทนุผลติ และความเสี
ยงของบริษัทจากการแปรผนัทางเงินตราตา่งประเทศได้  
สว่นแหลง่วตัถดุิบในประเทศ บริษัทก็มิได้พึ
งพิงการซื Jอวตัถดุิบจากผู้ จําหนา่ยแตเ่พียงรายเดียวและมิได้มีสญัญาหรือข้อผกูมดัการ
ซื Jอวตัถดุิบในอนาคต ด้วยเหตนีุ Jจงึทําให้บริษัทสามารถตอ่รองการซื Jอขายกบัผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบรายอื
น ๆได้หากมีการเปลี
ยนแปลง
ในราคาวตัถดุิบของผู้ จําหนา่ยแหง่ใดแหง่หนึ
ง หากมองอยา่งผิวเผิน จะเห็นวา่ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษัท การติดตอ่ซื Jอ
ขายยงัคงเป็นไปแบบเดมิ ไมม่ีการเปลี
ยนแปลงมากนกั ทั Jงจํานวนผู้ขายและสดัสว่นการซื Jอ-ขายระหวา่งในประเทศกบัตา่งประเทศ 
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ก็ไม่แตกต่างไปจากปีก่อนๆ แต่ข้อเท็จจริงคือปัจจุบนัธุรกิจของบริษัทเผชิญกบัปัญหาด้านการแข่งขนัในระดบัสงู แต่ด้วย
ความชํานาญและความสามารถในการดําเนินธุรกิจ เป็นสว่นหนึ
งที
ทําให้บริษัทสามารถรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดไว้ได้ 

    บริษัทได้มีการพฒันาระบบการจดัซื Jอทั Jงในสว่นฐานข้อมลู ซึ
งเชื
อมต่อระหว่างฝ่ายผลิตคลงัวตัถดุิบกบัฝ่ายจดัซื Jอ การ
จดัระบบการจดัซื Jอให้มีกระบวนการจดัฐานข้อมลูเพื
อช่วยตดัสนิใจและแยกแยะจดักลุม่งานให้ชดัเจนมากขึ Jน ในช่วงเวลาที
ผา่นมา
บริษัทยังคงซื Jอวัตถุดิบส่วนใหญ่จากผู้ จําหน่ายรายเดิม ซึ
งได้สนับสนุนบริษัทมาด้วยดี ความสัมพันธ์กับผู้ จําหน่ายเป็น
ความสมัพนัธ์ในทางธุรกิจโดยปกติ ที
ตั Jงอยู่บนพื Jนฐานความยตุิธรรม ความซื
อสตัย์ และผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสายสมัพนัธ์
ทางธุรกิจระหวา่งกนัมายาวนาน  

- วสัดทีุ
นํามาใช้ทดแทนวตัถดุิบ 
         ปัจจบุนัทางบริษัทได้ผลกัดนัฝ่ายวิจยัพฒันาให้มีการทดลองหาวตัถดุิบใหม่ๆที
มาใช้ทดแทนวตัถดุิบเดิม อย่าง

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

(ข) ผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อมจากกระบวนการผลติหรือการกําจดัวตัถดุิบเหลอืใช้ 
- การดําเนินการเพื
อลดผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อม    

                      กระบวนการผลติฟิล์มของบริษัทเป็นกระบวนการผลิตแบบใช้ความร้อนเป็นตวัหลอมละลายแล้วรีดเป็นแผ่น
พลาสติก ซึ
งไม่ก่อให้เกิดมลพิษทําลายสิ
งแวดล้อม ใช้วตัถดุิบเม็ดพลาสติกในกลุม่ PE (Polyethylene) ซึ
งไม่มีความเป็นพิษเมื
อ
หลอมละลาย อีกทั Jงในกระบวนการผลิต ยงัมีเศษฟิล์มบางสว่นที
สามารถหมนุเวียนกลบัเข้าสูก่ระบวนการผลิต (Recycle) สว่น
เศษพลาสติกที
เป็นของเสยีเหลอืจากการผลติก็สามารถขาย เพื
อนําไปหลอมเป็นเม็ดใหม ่สาํหรับนําไปใช้ผลติกบัสนิค้าอีกประเภท 
เช่น ทําถงุขยะ ฉีดถงัพลาสติก  

    - ผลของการปฏิบตัิจริงในช่วง 3 ปีที
ผา่นมาเป็นไปตามที
กฎหมายกําหนดหรือไม ่

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

- ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดงักลา่ว 
    ในปี 2556 บริษัทไมม่ีข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม 
 

(1.4)  งานที?ยงัไม่ส่งมอบ 
                              - ไมม่ี –  
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(2) กลุ่มบริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือ ฟิล์มพลาสติก แบบม้วน  
 

(2.1)  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

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

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

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

 

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

 ปัจจบุนับริษัทยงัคงมีบตัรสง่เสริมการลงทนุที
ได้รับสทิธิประโยชน์ในการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตัิ
สง่เสริมการลงทนุ สาํหรับงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือ ฟิล์มพลาสติก แบบม้วน จํานวน 4 ฉบบั มีสทิธิประโยชน์ดงันี J 

สทิธิประโยชน์ 
 

บตัรสง่เสริมเลขที
 
1626(2)/2551 

Printed 
Adhesive Label 

บตัรสง่เสริมเลขที
 
7010(2)/2551 

Printed 
Adhesive Label 

บตัรสง่เสริมเลขที
 
1595(2)/2552 

Printed 
Adhesive Label 

บตัรสง่เสริมเลขที
 
1857(2)/2556 

Printed Adhesive 
Label 

ม. 25 นําเข้าคนตา่งด้าวซึ
งเป็นชา่งฝีมือได้
ตามจํานวนและระยะเวลาตามสมควร � � � � 

ม. 26 ให้คนตา่งด้าวทํางานเฉพาะตําแหนง่
ได้ตามจํานวนและระยะเวลาที

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

� � � � 

ม. 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับ
เครื
องจกัรตามที
คณะกรรมการอนมุตั ิ � - � � 

ม. 29 ลดหยอ่นอากรขาเข้าสาํหรับ
เครื
องจกัร 

- - - - 

ม. 31 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มี
กําหนดเวลา เจ็ดปี  � � � � 

ม. 34 ยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการ
ที
ได้รับสง่เสริมไปรวมคาํนวณภาษีเงินได้ � � � � 

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

� � � � 

ม. 36(2) ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับของที

ได้รับการสง่เสริมนําเข้า และสง่กลบัออกไป
ใน 1 ปี 

� � � � 

ม. 37 ได้รับอนญุาตให้นําหรือสง่เงินออก
นอกราชอาณาจกัร เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

- - - � 

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

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

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

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

- สดัสว่นการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2556 บริษัทมียอดจําหน่ายฉลากกาว ในประเทศเป็น 
สว่นใหญ่ ซึ
งเป็นสดัสว่นร้อยละ 98 ของยอดจําหนา่ยทั Jงหมด สว่นที
เหลืออีกร้อยละ 2 ของยอดจําหน่ายทั Jงหมด เป็นการจําหน่าย
ไปยงัตา่งประเทศ 

(ข) สภาพการแข่งขนั   
  - สภาพการแขง่ขนัในปีที
ผา่นมา  

   ในปี 2556 กลุม่งานพิมพ์ฉลากกาวเติบโตขึ Jนจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 9.9 สืบเนื
องจากการขยายตวัของ
กลุ่มลูกค้าภายในประเทศเอง และการเติบโตของตลาดส่งออกของฐานลูกค้าในประเทศ อย่างไรก็ตามการแข่งขันในตลาด     
ฉลากกาวมีความรุนแรงเพิ
มขึ Jนอย่างต่อเนื
อง คู่แข่งขนับริษัทต่างชาติที
เข้ามาลงทนุในประเทศมีการขยายตวัในฐานลกูค้าของ
บริษัท    ซึ
งทางบริษัทมีการสญูเสยีกลุม่สนิค้าบางสว่นไปในปีนี Jและสง่ผลตอ่ปีหน้า ดงันั Jนบริษัทจึงมุ่งเน้นการพฒันาด้านคณุภาพ 
และเทคโนโลยีเพื
อเพิ
มศกัยภาพ และประสทิธิภาพในการผลติโดยการลงทนุในเครื
องจกัรและเครื
องมือเพิ
มในปี 2556  โดยมุ่งเน้น
การเติบโตไปยงักลุ่มลกูค้ารายใหญ่ทั Jงฐานลกูค้าเดิม และฐานลกูค้าใหม่  โดยจะเข้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภคเป็นหลกั 

- แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคต    
จํานวนคู่แข่งขนั ขนาดของบริษัท เมื
อเทียบกับสถานภาพในการแข่งขนั สําหรับตลาดเป้าหมายของกลุ่ม

บริการงานพิมพ์ฉลากกาว เป็นตลาดกลุ่มบน ที
แข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมการพิมพ์ มีเพียง 6 ราย และเป็น        
คูแ่ขง่ขนัระดบักลางภายในประเทศมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 20 ราย   
 

(2.3)  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
(ก)  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึ
งผลติภณัฑ์ 

   - การผลติ (จํานวนโรงงาน/กําลงัการผลติรวม) 

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

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

พิมพ์ฉลากกาว โทร. 038-571-676-9, 086-341-5812 
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กาํลังการผลิตและปริมาณกาํลังการผลิตจริง 
รายการ 2556 2555 2554 

กาํลังการผลิตเต็มที?    
       การพิมพ์ (พนั ตร.ม.) 11,115 11,115 11,115 
(เวลาทํางาน 24 ชั
วโมง/วนั : 300 วนั/ปี)    
ปริมาณการผลิตจริง    
       การพิมพ์ (พนั ตร.ม.) 6,745 5,637 6,696 
การใช้กาํลังการผลิต (%)    
       การพิมพ์ 60.68 50.72 60.24 
       อตัราเพิ
ม(ลด)ของปริมาณการผลติ   19.65 (15.82) 2.60 

 

วตัถดุิบหลกัที
ใช้ในการผลติสนิค้า คือ ฉลากกาวและหมกึพิมพ์ 
- จํานวนผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบ 

 2556 2555 2554 

ฉลากกาว และหมกึพิมพ์ 27 ราย 25 ราย 27 ราย 

- สดัสว่นการซื Jอวตัถดุิบในประเทศและตา่งประเทศ    

 2556 2555 2554 

ฉลากกาว และหมกึพิมพ์ 98 :  2 98 :  2 82 : 18 
 

จากตารางข้างต้น ในส่วนของวัตถุดิบประเภทฉลากกาวและหมึกพิมพ์ ทางบริษัทสามารถหาแหล่งวัตถุดิบ
ภายในประเทศได้สงูถึงร้อยละ 98 ซึ
งนบัว่าเป็นผลดีในแง่การควบคุมต้นทนุผลิต และความเสี
ยงของบริษัทจากการแปรผนัทาง
เงินตราตา่งประเทศได้ สว่นแหลง่วตัถดุิบในประเทศ บริษัทก็มิได้พึ
งพิงการซื Jอวตัถดุิบจากผู้ จําหน่ายแต่เพียงรายเดียวและมิได้มี
สญัญาหรือข้อผกูมดัการซื Jอวตัถดุิบในอนาคต ด้วยเหตนีุ Jจึงทําให้บริษัท สามารถตอ่รองซื Jอขายกบัผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบรายอื
น ๆได้ 

(ข) ผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อมจากกระบวนการผลติหรือการกําจดัวตัถดุิบเหลอืใช้ 
- การดําเนินการเพื
อลดผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อม 

  บริษัทซื Jอวตัถดุิบประเภทฉลากกาวและหมกึพิมพ์ที
สาํเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ ไมไ่ด้ผลติเองโดยตรง เป็นเพียงนํา
วตัถดุิบดงักลา่วมาดําเนินการพิมพ์ตามรูปแบบที
ลกูค้าได้ตกลงไว้  จึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อม 

-   ผลของการปฏิบตัิจริงในชว่ง 3 ปีที
ผา่นมาเป็นไปตามที
กฎหมายกําหนดหรือไม ่
        สําหรับสิ
งปฏิกูลและวสัดุไม่ใช้แล้วที
เป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตราย ตามที
กําหนดไว้ในประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรมที
ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 บริษัทได้ทําสญัญาวา่จ้างให้บริษัทผู้ให้บริการบําบดัและกําจดั
ของเสยีจากอตุสาหกรรมเป็นผู้ดําเนินการ  

- ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดงักลา่ว 
    ในปี 2556 บริษัทไมม่ีข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม 

(2.4)  งานที?ยงัไม่ส่งมอบ 
                  - ไมม่ี – 
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(3) กลุ่มหลอดลามิเนต  
 

(3.1)  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

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

สิทธิพเิศษในการประกอบธุรกิจ  
1)  บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

 ปัจจบุนับริษัทยงัคงมีบตัรสง่เสริมการลงทนุที
ได้รับสทิธิประโยชน์ในการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตัิ
สง่เสริมการลงทนุ จํานวน 1 ฉบบั มีสทิธิประโยชน์ดงันี J 

สทิธิประโยชน์ 
 

บตัรสง่เสริมเลขที
 2141(2)/2554 
Tube 

ม. 25 นําเข้าคนตา่งด้าวซึ
งเป็นชา่งฝีมือได้ตามจํานวนและระยะเวลาตามสมควร � 
ม. 26 ให้คนตา่งด้าวทํางานเฉพาะตําแหนง่ได้ตามจํานวนและระยะเวลาที

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ � 

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

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

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

ม. 37 ได้รับอนญุาตให้นําหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัร เป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ � 

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

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

อยูบ่นพื Jนฐานที
ทําการค้าด้วยความยตุิธรรม และรักษาผลประโยชน์ร่วมกนั ซึ
งมีสายสมัพนัธ์ทางธุรกิจร่วมกนัมานาน 

-สัดส่วนการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2556 บริษัทมียอดจําหน่ายหลอดลามิเนต
ภายในประเทศทั Jงหมด 100 % ของยอดจําหนา่ยทั Jงหมด  

    (ข) สภาพการแข่งขนั   
  - สภาพการแขง่ขนัในปีที
ผา่นมา  

ในปี 2556 สภาวการณ์แข่งขนัของกลุม่ผลิตหลอดลามิเนต เพื
อใช้บรรจุยาสีฟัน เนื
องจากเป็นการผลิตที
ใช้
เทคโนโลยแีละความชํานาญเฉพาะ มกีารลงทนุในเครื
องจกัรค่อนข้างสงู และไม่สามารถดดัแปลงไปใช้ในอตุสาหกรรมชนิดอื
นได้ 
จึงทําให้สินค้าชนิดนี Jมีคู่แข่งขันไม่มากราย พบว่าบริษัทมีคู่แข่งขันหลกัภายในประเทศมีเพียงรายเดียวแต่จะมีคู่แข่งขันจาก
ต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนเข้ามา โดยลักษณะการดําเนินธุรกิจและการติดต่อซื Jอขายยังคงเป็นไปแบบเดิม ไม่มีการ
เปลี
ยนแปลงมากนกั 

- แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคต    
จํานวนคูแ่ขง่ขนัขนาดของบริษัทเมื
อเทียบกบัสถานภาพในการแข่งขนั เนื
องจากกลุม่ผลิตหลอดลามิเนตเป็น

การผลติที
ใช้เทคโนโลยีและความชํานาญเฉพาะ พบวา่คูแ่ขง่ขนัหลกัในประเทศมีเพียงรายเดียว แต่จะมีคู่แข่งขนัจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะกลุม่ประเทศในภมูิภาคอาเซียน 

 

(3.3)  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
(ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึ
งผลติภณัฑ์ 

  - การผลติ (จํานวนโรงงาน/กําลงัการผลติรวม) 

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

       โดยผลติผลติภณัฑ์หลอดลามิเนต โทร. 038-570-860 – 2, 038-842-762 – 5 
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กาํลังการผลิตและปริมาณกาํลังการผลิตจริง 
รายการ 2556 2555 2554 

กาํลังการผลิตเต็มที?    
       หลอดลามิเนต (ล้านหนว่ย) 70 70 70 
(เวลาทํางาน 24 ชั
วโมง/วนั : 300 วนั/ปี)    
ปริมาณการผลิตจริง    
       หลอดลามิเนต (ล้านหนว่ย) 30.65 31.14 33.97 
การใช้กาํลังการผลิต (%)    
       หลอดลามิเนต 43.79 44.48 48.53 
       อตัราเพิ
ม(ลด)ของปริมาณการผลติ  (1.55) (8.33) (3.44) 
  
วตัถดุิบในการผลิตหลอด ทางบริษัทสามารถหาแหลง่วตัถดุิบจากภายในประเทศทั Jงหมด  ซึ
งนบัว่าเป็นผลดีในแง่การ

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

- วสัดทีุ
นํามาใช้ทดแทนวตัถดุิบ 
บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ที
จะหาวสัดทีุ
นํามาใช้ทดแทนวตัถดุิบที
ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ
งได้

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

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

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

- ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดงักลา่ว 
                     ในปี 2556 บริษัทไมม่ีข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม 
 

 (3.4)  งานที?ยงัไม่ส่งมอบ 
                                 - ไมม่ี – 
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ปัจจยัความเสี�ยง 
 

บริษัทมีความเสี
ยงอนัเกิดทั Jงจากปัจจยัของอตุสาหกรรมและปัจจยัความเสี
ยงเฉพาะบริษัท โดยบริษัทได้ใช้หลกัการบริหาร
อยา่งระมดัระวงั อีกทั Jงมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระคอยให้คําแนะนําแก่ฝ่ายบริหารเกี
ยวกบัความเหมาะสมและ
ประสทิธิภาพของการบริหารความเสี
ยง  

 

(1)  ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 วตัถดุิบหลกัของธุรกิจ คือเม็ดพลาสติก ในปี 2556 ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบในช่วงไตรมาส 1-3 ถือว่าไม่ค่อยผกผนั 

เพราะในปี 2556 ราคานํ Jามนัไมค่อ่ยมีความผนัผวนเทา่ไร แตเ่นื
องจากมีโรงงานผลติเม็ดพลาสตกิหลายโรงหยดุการผลติ เนื
องจาก
การระเบิด หรือไม่มีก๊าซในการผลิตเม็ดพลาสติก ทําให้เกิดอปุสงค์และอปุทาน (Demand and Supply) ไม่สมดลุกนั จึงทําให้
ราคาคอ่นข้างสงูจนถึงกลางไตรมาสที
  4  โดยราคานํ Jามนัและราคาเม็ดพลาสติก เริ
มกลบัมาผนัผวนและปรับตวัขึ Jนแรงในระดบัสงู  
ประกอบกบัค่าเงินบาทของไทยอ่อนตวัลง และความต้องการใช้เม็ดพลาสติกช่วงปลายปีมีมากขึ Jน จึงเป็นเหตใุห้ราคาเริ
มทยอย
ปรับตวัเพิ
มขึ Jน  

 

(2)  การพึ?งพาผู้จาํหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่หรือน้อยราย 
 ปัจจุบนับริษัทได้มีการจดัหา(Sourcing) แหลง่วตัถดุิบใหม่เพิ
มมากขึ Jน เพื
อไม่ต้องการพึ
งพาผู้ขายรายใดรายหนึ
งมาก

เกินไปเหมือนปีที
ผ่านมา ประกอบกบัผู้ จําหน่าย (Supplier) ทั Jงรายปัจจุบนัและรายใหม่ๆ ได้มีการพฒันาวตัถดุิบตวัใหม่ๆขึ Jนมา 
เพื
อตอบสนองลกูค้าได้กว้างขวางขึ Jน จึงทําให้ลดความเสี
ยงลงได้ระดบัหนึ
ง  

 

(3) ตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
ในปี 2556 สภาวการณ์แขง่ขนัของอตุสาหกรรมฟิล์มยงัคงมีการแข่งขนัที
สงูและรุนแรงมากขึ Jน ทั Jงเรื
องราคา คณุภาพของ

ผลติภณัฑ์ และการบริการ โดยเฉพาะการนําเข้าฟิล์มของกลุม่ซื Jอมา-ขายไป ในขณะเดียวกนัผู้ผลิตในประเทศหลายรายก็ได้เพิ
ม
เครื
องจกัรเพื
อขยายกําลงัการผลติ ตลอดจนมีผู้ผลิตรายใหม่เข้าสูต่ลาด ในขณะที
ทางบริษัทก็เน้นเรื
องการเพิ
มผลผลิต โดยมีการ
ซ่อมบํารุงเครื
องจกัรเพื
อให้สามารถผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ Jนกว่าเดิม เพื
อตอบสนองต่อลกูค้าด้านความรวดเร็วในการผลิต
และจดัสง่ ทําให้บริษัทสามารถเพิ
มยอดขายฟิล์มได้มากขึ Jนกว่าปี 2555 ยอดขายที
เพิ
มมากขึ Jนนั Jน ได้จากการเพิ
มสดัสว่นการซื Jอ
ของฐานลกูค้าเดิมและการเพิ
มจํานวนรายของลกูค้าใหม ่ 

 

(4) คุณภาพลกูหนี N 
ลกูค้ากลุ่มฟิล์มที
นําผลติภณัฑ์ของบริษัทไปใช้เป็นวตัถุดิบ ดงันั Jนลกูค้าที
มีขนาดกลาง และขนาดเล็ก บริษัทจะเน้นการ

บริหารสนิเชื
อของลกูค้าในกลุม่ดงักลา่ว โดยพยายามหาจดุที
เหมาะสมระหวา่งความสามารถการชําระหนี Jกบัปริมาณการขายของ
ลกูค้าในแตล่ะราย 
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(5) ความเสี?ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
บริษัทมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือกลุม่ตระกลูลิ
มอติบลูย์ ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 64.52 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้

แล้วทั Jงหมดของบริษัท (ข้อมลู ณ วนัที
 27 ธนัวาคม 2556) จึงทําให้กลุม่ตระกูลลิ
มอติบลูย์สามารถควบคมุมติที
ประชุมผู้ ถือหุ้นได้
เกือบทั Jงหมด โดยเฉพาะเรื
องที
ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที
ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเรื
องที
กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ต้อง
ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที
ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันั Jน ผู้ ถือหุ้นรายอื
นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื
อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื
องที
ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 
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การกํากบัดแูลกิจการ 
 

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

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

 

� หมวดที? 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการปรับปรุงนโยบาย

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

    - ระบบการบริหาร บริษัทมุง่มั
นในการสร้างมลูคา่เพิ
มให้แก่บริษัท โดยยดึหลกัความระมดัระวงั และหลกัความซื
อสตัย์
สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื
อให้มั
นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความ
นา่เชื
อถือ 

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

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 - ก่อนวนัประชมุบริษัทได้มีหนงัสอืบอกกลา่วไปยงัผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดวาระตา่งๆ เพื
อขอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณา
รับทราบ รับรอง รวมทั Jงอนุมัติ และได้จัดเอกสารการประชุมให้เพียงพอต่อผู้ ถือหุ้นที
จะใช้ในการออกเสียง รวมทั Jงได้

เผยแพร่ลงใน Website ของบริษัทฯที
 www.topp.co.th เป็นเวลาลว่งหน้ามากกวา่ 1 เดือน   

 - วนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื
อตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยในปี 
2556 บริษัทได้มีการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ที
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 ในวนัที
 30 เมษายน 2556  
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุจํานวน 8 ทา่นจากทั Jงหมด 9 ท่าน ซึ
งรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบเพื
อชี Jแจงและตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยประธานกรรมการทําหน้าที
เป็นประธานในที
ประชุม ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที

กําหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มที
 และให้สทิธิผู้ ถือหุ้นที
มาร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายหลงัเริ
มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที
อยู่ระหว่างการพิจารณาและ
ยงัไมไ่ด้ลงมติ  

 - ภายหลงัวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติที
ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดัทํา
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รายงานการประชุมที
มีการบนัทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั Jงเผยแพร่รายงานดงักล่าวใน Website     
ของบริษัท 

 - บริษัทได้รับผลการประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2556 ในระดบั “ดีเยี?ยม” 
 

� หมวดที? 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม 
คณะกรรมการได้กําหนดแนวทางพงึปฏิบตัิเรื
องการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม ดงันี J 

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเสนอเพิ
มวาระการประชมุและเสนอชื
อผู้ ที
มคีณุสมบตัิเหมาะสมที
จะดํารง 
ตําแหน่งกรรมการ ก่อนที
บริษัทจะส่งหนังสือนดัประชุม โดยได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และWebsite ของบริษัท 

- ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นที
เป็นผู้บริหารเพิ
มวาระการประชมุที
ไมไ่ด้แจ้งลว่งหน้าโดยไมจํ่าเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญั 
ที
ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

- กําหนดรูปแบบของหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข ตามแบบที
กรมพฒันาธุรกิจการค้า เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นที
ไม ่
สามารถมาประชุมด้วยตนเองได้ สามารถกําหนดทิศทางในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ 
พร้อมทั Jงกําหนดให้มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 2 ทา่นเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

- กําหนดให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรับแตล่ะวาระ เพื
อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีม ี   
            ข้อโต้แย้งในภายหลงั 

- การดําเนินการในวาระการเลอืกตั Jงกรรมการ ประธานที
ประชมุจะดําเนินการให้มีการใช้สทิธิเลอืกตั Jง 
กรรมการเป็นรายบคุคล 

- กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที
ที
ต้องรายงานการเปลี
ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังาน 
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยผ่านเลขานุการบริษัท  เพื
อจะได้นํารายงานดังกล่าวรวบรวมเป็นระเบียบวาระแจ้งให้ที
ประชุม
คณะกรรมการทราบ 

 

� หมวดที? 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทสนบัสนนุให้มีการร่วมมือกนัระหวา่งบริษัทและผู้มีสว่นได้เสยี โดยการให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย

ทกุกลุม่ ในการสร้างงาน สร้างความสมัพนัธ์ที
ดีในทกุระดบั และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที
มั
นคง 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ลกูจ้าง : บริษัทมุง่พฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศในการทํางานที
ดี จดัให้มีอปุกรณ์

ความปลอดภยัที
ถกูต้องเหมาะสมกบัลกัษณะงานที
ปฏิบตัิ การจดัให้มกีารซ้อมหนีไฟ การจดัให้มรีะบบการป้องกนัภยั 
เพื
อให้พนกังานมีความปลอดภยัในการทํางาน มีผลตอบแทนและสวสัดิการที
เหมาะสม และสนบัสนนุกิจกรรมที
สร้างเสริม
ความรู้ความชํานาญของพนกังาน นอกจากนั Jนบริษัทยงัสนบัสนนุให้พนกังานทกุระดบัศกึษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ
เพิ
มเติม ด้วยการจดัตารางการฝึกอบรมที
เป็นเฉพาะหนว่ยงานเพื
อสร้างให้พนกังานมีความเชี
ยวชาญในหน้าที
ที
รับผิดชอบ 
และการฝึกอบรมที
สามารถเรียนรู้ร่วมกนัทั Jงองค์กร 

คู่ ค้า : บริษัทมีจดุประสงค์ในการทําการค้าแบบเน้นคณุภาพของสนิค้าและการบริการ ควบคมุการจดัสง่ให้ตรงตามที

ลกูค้ากําหนด รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อตกลง สญัญา และเงื
อนไขทางการค้า อีกทั Jงจดัให้มีหน่วยรับเรื
องร้องเรียนในด้าน
คณุภาพสินค้าและบริการ มีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื
องมือในการวดัผลความพึงพอใจของลกูค้าอยู่เป็นระยะ มีการ



41 | P a g e  รายงานประจาํปี 2556 บริษทัไทย โอ.พ.ีพ.ีจาํกดั (มหาชน) 
 

   
 

ประเมินผู้ขายเพื
อให้ได้คูค้่าที
มีคณุภาพอยา่งสมํ
าเสมอ 
คู่แข่ง : บริษัทใช้ในกลยทุธ์การแข่งขนัที
สจุริตทางการค้า เน้นด้านคณุภาพสินค้าและบริการ และการสนองตอบต่อ

ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว รวมถึงราคาที
เป็นธรรม ถือปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งขนัด้วยความเป็นมืออาชีพและครรลอง
ทางธุรกิจ 

เจ้าหนี N : บริษัทมีการปฏิบตัิต่อเจ้าหนี Jตามเงื
อนไขและข้อตกลงอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการชําระหนี Jตามเงื
อนไข
เวลาที
กําหนดในข้อตกลง 

การแจ้งเบาะแส   
บริษัทกําหนดเกณฑ์เกี
ยวกบัแนวทางการปฏิบตัิในการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยหรือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสามารถแจ้งเบาะแส ใน

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

� ดร.อดลุ  อมตวิวฒัน์ 
เลขที
 419 ซอยหมูบ้่านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ : 081-731-6586, 02-300-2314 โทรสาร: 02-300-2343 

E-mail address: amata@hotmail.com 

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

โทรศพัท์ : 081-612-7612, 02-888-4208 โทรสาร: 02-888-4209 

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

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

โทรศพัท์ : 02-275-6299 โทรสาร: 02-275-9033 

E-mail address: pamooklaw@gmail.com 

หรือหากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะชี Jแนะเกี
ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท สามารถติดต่อได้โดยตรงที
 

Website ของบริษัทที
 www.topp.co.th  หรือผ่านทางเลขานกุารบริษัทที
 E-mail address: saengjas@topp.co.th 
โดยเรื
องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลข้างต้นและบุคคลที
เกี
ยวข้องเท่านั Jน เพื
อสร้างความมั
นใจให้แก ่       
ผู้ ร้องเรียน 

 

 

 

 



42 | P a g e  รายงานประจาํปี 2556 บริษทัไทย โอ.พ.ีพ.ีจาํกดั (มหาชน) 
 

   
 

นโยบายเกี?ยวกับสิ?งแวดล้อมและสังคม 

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

 

� หมวดที? 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท 
บริษัทได้จดัทํารายงานการเปิดเผยข้อมลู (แบบ 56-1) รายงานประจําปี ตามเกณฑ์ที
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด เพื
อเปิดเผยตอ่ผู้ลงทนุทั
วไปทาง Website ของหน่วยงาน
ดงักลา่ว นอกจากนี J ผู้ ถือหุ้นหรือผู้สนใจลงทนุทั
วไปยงัสามารถดขู้อมลูเกี
ยวกบั รายชื
อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยได้
ปรับปรุงข้อมลูทกุวนัสิ Jนไตรมาส รวมทั Jงรายงานประจําปีสําหรับปีที
ผ่านมา และมติที
ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั Jงลา่สดุ 
ได้ทาง Website ของบริษัทอีกเช่นกนั  

รายงานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้จดัทํารายงานอธิบายถึงผลการดําเนินงานของบริษัทและเหตกุารณ์สาํคญัรอบปีไว้ในรายงานประจําปี 

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

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการมีการดําเนินการด้วยความโปร่งใสเกี
ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ซึ
งผ่านความ

เห็นชอบและได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นและได้จดัให้มีการเปิดเผยจํานวนคา่ตอบแทนในรายงานประจําปี และหลกัเกณฑ์การ
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการที
เป็นผู้บริหารที
เชื
อมโยงและสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท โดยในปี 2556 
และ 2555 มีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนเงิน  2.09  ล้านบาท และ 2.13  ล้านบาท ตามลาํดบั 

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

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

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

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

บทบาท หน้าที? และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้ทําหน้าที
ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื
องที
สําคญัเกี
ยวกับการดําเนินงานของบริษัท เช่น 

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

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือมีการทบทวนเมื
อสถานการณ์
เปลี
ยนแปลง 

- จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ
งบริษัท ถือว่า จรรรยาบรรณธุรกิจเป็นคุณสมบตัิที
สําคญัในการ
ประกอบกิจการที
แสดงถึงความซื
อสตัย์สจุริตและสร้างความน่าเชื
อถือ ทั Jงแก่ลกูค้า และเจ้าหนี J รวมถึงผู้มีสว่นได้เสียกลุม่
ตา่งๆ บริษัทยดึมั
นในจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ ดงันี J 

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

 

- การเปิดเผยข้อมลูรายการบญัชีกบักิจการและบคุคลที
อาจเกิดความขดัแย้ง หรือบคุคลที
เกี
ยวข้องกบับริษัท โดย
การถือหุ้นและการมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักลา่วได้แสดงไว้ในงบการเงินเรื
องรายการที
เกี
ยว
โยงกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว 

- ระบบการควบคมุภายในและได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื
อทําหน้าที
ในการสอบทานและตรวจสอบ
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การปฏิบตัิงานโดยมีแนวทางการปฏิบตัิงานที
ชดัเจนและวดัผลได้ซึ
งได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั
อยูเ่สมอ  จดัทํานโยบายและระเบียบปฏิบตัิ อํานาจอนมุตัิในแตล่ะระดบัที
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงการประเมินระบบ
การควบคมุภายใน เพื
อให้มั
นใจวา่มีระบบการควบคมุภายในที
เพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ ซึ
งมีการกําหนด
เป็นแผนงานประจําปีตามลําดบัความสําคญัโดยพิจารณาจากประเด็นที
เป็นความเสี
ยงหรือเหตุการณ์ที
อาจเกิดขึ Jนและ
สง่ผลกระทบแก่บริษัทการนําเสนอและการรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ
าเสมอต่อเนื
อง 
นอกจากนี Jบริษัทยงัได้นําข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมการตรวจสอบและข้อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบบญัชี มาพฒันา
ระบบการควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ โดยมีรายละเอียดในหวัข้อ การควบคมุภายใน  

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

การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการในทกุไตรมาสอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั Jง หรือมากกว่าใน

กรณีมีเหตจํุาเป็นสําคญั ซึ
งในการประชุมแต่ละครั Jงได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการ
จดัเก็บรายงานการประชุมที
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ สําหรับให้ผู้ ที
เกี
ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2556 มีการ
ประชมุคณะกรรมการรวมทั Jงสิ Jน 4 ครั Jงและมีจํานวนกรรมการที
เข้าร่วมประชุม ดงัรายละเอียดที
แสดงไว้ในหน้าที
 8 หวัข้อ 
โครงสร้างการจดัการ 
โดยเลขานกุารบริษัทได้ทําหน้าที
เลขานกุารที
ประชมุ ได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ดงันี J 

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

สามารถควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้ต่อเนื
องและวาระสําหรับการติดตามผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั Jงนี Jกรณีมีความคืบหน้าและประเด็นสําคญั ประธานที
ประชุมจะ
เปิดโอกาสให้กรรมการทกุทา่นได้หารือกนัอยา่งอิสระและทั
วกนั 

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

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

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

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ปัจจบุนับริษัทยงัไมม่ีข้อกําหนดเรื
องการจํากดัจํานวนบริษัทที
กรรมการแตล่ะคนไปดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนอื
น แตท่ั Jงนี Jไมม่ีสมาชิกของคณะกรรมการบริษัททา่นใดดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื
นเกินกว่า 5 
บริษัท และเนื
องจากคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ ที
มีความรู้ความชํานาญในแต่ละด้านแตกต่างกนัซึ
งล้วนเป็น
ประโยชน์แก่การบริหารจัดการและดแูลให้บริษัทยั
งยืน มั
นคง ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที
มีผลกระทบทั Jงทางตรงและ
ทางอ้อม หากแตม่ีผลการดําเนินงานที
ดี และเป็นที
นา่พอใจมาโดยตลอด ซึ
งกรรมการแตล่ะทา่นได้ให้ความสาํคญัในหน้าที
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ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุม เพื
อพิจารณาผลการดําเนินงานรายไตรมาส และได้ให้ความสนใจในทุกประเด็น
สาํคญั อาทิ ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง ผลการดําเนินงานโดยได้พิจารณาเปรียบเทียบในรูปแบบที
เป็นมาตรฐานของบริษัท 
ซึ
งมีรายละเอียดมากกวา่แบบของผู้สอบบญัชี โดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในไตรมาสปัจจุบนักบัไตรมาสที
แล้ว 
และไตรมาสเดียวกนัของปีนี Jกบัปีที
แล้ว รวมทั Jงผลการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกบังบประมาณที
คาดไว้ โดยได้ให้ความ
สนใจและซกัถามถึงสาเหตทีุ
สาํคญัของการเปลี
ยนแปลงดงักลา่ว นอกจากนี Jคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยงัได้มีการ
พิจารณากลั
นกรองร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูและผู้สอบบญัชีของบริษัทอยา่งสมํ
าเสมอ  

 

จาํนวนบริษัทที?กรรมการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื?น 

รายชื?อกรรมการบริษัท ตาํแหน่ง 
 จาํนวนบริษัทฯจดทะเบยีนที?                              
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

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

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทได้ชี Jแจงรายละเอียดเกี
ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ โดยมีวงเงินที
จ่ายจริงภายในกรอบที
ได้รับอนมุตัิ

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

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันากรรมการและผู้บริหารในการที
จะดแูลเรื
องระบบการกํากบัดแูล

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

 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
  โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั Jงหมด 3 ชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึ
งคณะกรรมการแตล่ะคณะมีหน้าที
และความรับผิดชอบ สรุปได้ดงันี J 
 

 2.1. คณะกรรมการบริษัท 
        คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการมีจํานวน 9 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี J 
 1 นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 
 2 นายสธีุ ลิ
มอติบลูย์ กรรมการผู้จดัการ 
 3 ร.ต.อ. สเุมธ ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ 
 4 นายชวลติ ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ 
 5 นายบญุช ู ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ 
 6 นพ.สวสัดิe โพธิกําจร  กรรมการ 
 7 ดร.อดลุ อมตวิวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 8 นายชยัสทิธิe เจริญสตัย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 9 นายปมขุ ศิริองักลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที?ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบกิจการทั Jงหลายของบริษัท และมีอํานาจหน้าที
ดําเนินการภายในขอบเขตของ

กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติของที
ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น และมีอํานาจกระทําการใดๆ ตามที

ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ  นอกจากนี Jยงัมีหน้าที
กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับ
ควบคมุดแูล ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นตามนโยบายที
กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสรุป ดงันี J 

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

โดยฝ่ายจดัการ 
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าของงานแตล่ะโครงการ 
5. พิจารณางบการเงินประจําไตรมาส และประจําปี และดูแลให้มีการจัดทํางบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีที


รับรองทั
วไป 
6. ดูแลกํากับให้มีระบบการควบคุมภายในที
มีประสิทธิผล และการบริหารความเสี
ยงที
เหมาะสม ตลอดจนการ

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

กบัหนว่ยงานที
กํากบัดแูล 
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จาํนวนครัNงของการประชุมคณะกรรมการ  
สดัส่วนหุ้นของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน  9  ท่านที
เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้น  ซึ
งแต่งตั Jงโดยที


ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี J 
จํานวนครั Jงที
เข้าร่วมประชมุ/ 

การประชมุทั Jงหมด 
ลาํดบัที
 ชื
อ – สกลุ 

กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ 

จํานวนหุ้น 
% ของ
จํานวน
หุ้น 

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

 หมายเหต ุ: จํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที
เกี
ยวข้องกนัตามมาตรา 258 ณ วนัที
 27 ธนัวาคม 2556 
 

2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 1 ดร.อดลุ อมตวิวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 2 นายชยัสทิธิe เจริญสตัย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3 นายปมขุ ศิริองักลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที?ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที
และความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี J 

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

ที
เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั Jง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื
นใดที

รับผิดชอบเกี
ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3 สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมายที
เกี
ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั Jงบุคคลซึ
งมีความเป็นอิสระ เพื
อทําหน้าที
เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทั Jงเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั Jง 

5 พิจารณารายการที
เกี
ยวโยงกันหรือรายการที
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
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ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั Jงนี J เพื
อให้มั
นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ
งรายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี J 

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

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

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

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7 รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื
อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที
คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ที
เกี
ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
8 ปฏิบตัิงานอื
นใดตามที
คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2.3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 1. ดร.อดลุ อมตววิฒัน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 2. นายชยัสทิธิe เจริญสตัย์ กรรมการ สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 3. นายบญุช ู ลิ
มอติบลูย์ กรรมการ สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 โดยมีวาระการดํารงตาํแหนง่ 3 ปี ทั Jงนี Jให้สอดคล้องกบัการดํารงตาํแหนง่การเป็นกรรมการของบริษัท 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที?ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที
ได้รับ

การแตง่ตั Jงจากคณะกรรมการบริษัท) 
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื
อบคุคลที
มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื
อดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยตา่งๆ (ที
ได้รับการแต่งตั Jงจากคณะกรรมการบริษัท) เพื
อทดแทนในกรณีที
ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื
นๆ 
เพื
อให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิแต่งตั Jงแล้วแต่
กรณีตามข้อบงัคบัของบริษัท 
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3. พิจารณาสรรหาผู้บริหารในตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการในกรณีที
ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื
นๆ และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื
อพิจารณาแตง่ตั Jง 

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

5. ปฏิบตัิหน้าที
อื
นๆ ตามที
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
3. การสรรหาและแต่งตั Nงกรรมการและผู้บริหารระดับสงูสุด 
  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตั Jงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา เมื
อวนัที
 11 สิงหาคม 2552 เพื
อเข้ามาช่วยในการ

ดําเนินการเพื
อสนบัสนนุการดําเนินการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที
ในการสรรหาบคุคล เพื
อทดแทนตําแหน่งกรรมการและ

กรรมการผู้จดัการในกรณีที
ครบวาระลาออก หรือกรณีอื
นๆ ทั Jงนี Jเพื
อให้สอดคล้องกบัแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเป็นไปตามข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท 

 

  คุณสมบัต ิ
1. กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา โดยจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ และต้องมีคณุสมบตัิตาม มาตรา 68 แหง่

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
2. กรณีเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคณุสมบตัิเกี
ยวกบัความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกนักบัคณุสมบตัิของกรรมการ

ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
3. กรรมการต้องเป็นบคุคลที
มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี
ยวชาญ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลา

เพียงพอที
จะอทิุศความรู้ ประสบการณ์ให้กบับริษัท 
 

         วิธีการสรรหา 
1. ในการสรรหากรรมการให้พิจารณาจากทั Jงผู้ ถือหุ้น บคุคลภายนอก หรือบคุคลตามที
ผู้ ถือหุ้นเสนอ โดยยึดถือตาม

หลกัคณุสมบตัิตามข้อ 1 
2. การเลอืกตั Jงกรรมการบริษัทให้กระทําโดยที
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยให้ยดึตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวดที
 3 ทกุประการ 

ข้อบงัคบับริษัท เกี
ยวกบัการแตง่ตั Jงคณะกรรมการ ระบใุห้สทิธิในการแต่งตั Jงกรรมการทั Jงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยมี
ความเทา่เทียมกนั โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี J 
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ
งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ
งหุ้นตอ่หนึ
งเสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที
มีอยูท่ั Jงหมดตามข้อ 1 เลอืกตั Jงบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

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

จะมี หรือพงึจะเลอืกตั Jงในครั Jงนั Jน ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีง 
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4. การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทถือหุ้นบริษัทร่วม ประมาณร้อยละ 25 ซึ
งไมไ่ด้มีอํานาจในการควบคมุบริหารบริษัทร่วมดงักลา่ว   

 

5. การดแูลเรื?องการใช้ข้อมูลภายใน 
            คณะกรรมการมีการดูแลเพื
อป้องกันผู้บริหารรวมทั Jงบุคคลที
เกี
ยวโยงนําข้อมูลภายในไปใช้เพื
อประโยชน์ส่วนตน และ
กําชบัไมใ่ห้ผู้บริหารอาศยัข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี
ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ ที
ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 
ซึ
งได้ลว่งรู้มาโดยตําแหนง่หรือฐานะ ซึ
งถือเป็นจริยธรรมธุรกิจประการสําคญั   อีกทั Jงได้ชี Jแจงแก่กรรมการรวมทั Jงผู้บริหารเกี
ยวกบั
หน้าที
ที
ต้องรายงานการเปลี
ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ได้แก ่

 -  ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชี 2556 มีจํานวนเงินรวม 730,000 บาท 

 - สํานกังานสอบบญัชีที
ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการที
เกี
ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีที
ผู้สอบ
บญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชี 2556 มีจํานวนเงินรวม 0 บาท 

2. คา่บริการอื
นๆ (Non-audit fee) 

บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนของการบริการตามแบบ ต.ส. 310 สําหรับกิจการที
ได้รับการสง่เสริมจากสํานกังานสง่เสริมการ
ลงทนุ ในรอบปีบญัชี 2556 เป็นจํานวนเงิน 90,000 บาท 

 

7. การปฎิบัติตามหลักการกาํกับดแูลกิจการที?ดีในเรื?องอื?นๆ 
 

  - ไมม่ี - 
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การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสี�ยง 
 

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

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

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

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

 (1) สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) บริษัทมีการพิจารณาเรื
องดงัตอ่ไปนี J 
 - การสื
อสารให้พนักงานทราบถึงภารกิจในการสร้างความซื
อสัตย์และจรรยาบรรณ โดยบริษัทได้มีการจัดทํา 

ข้อกําหนดเกี�ยวกบัจริยธรรม(Code of conduce)สําหรับฝ่ายบริหารและพนกังาน รวมทั Jงการจดัทํานโยบายจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัท ครอบคลมุถึงข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฎิบตัิตนในลกัษณะที
อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ อันทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร มีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน เพื
อสื
อสารให้
พนกังานรับทราบ   

 -   โครงสร้างองค์กร อํานาจการจัดการ และความรับผิดชอบที
เหมาะสม บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที
ในส่วนงานที
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สําคัญ ซึ
งทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทั Jงมีฝ่ายงานตรวจสอบภายในที
ขึ Jนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีสายการรายงานที
ชดัเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
    -   ภารกิจในการสร้างและรักษาพนกังานที
มีความสามารถให้อยู่กบัองค์กร บริษัทมีนโยบายที
จะพฒันาและรักษา
พนักงานและผู้ บริหารที
มีคุณภาพไว้ โดยสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมทั Jงภายในและภายนอก ให้กับพนักงาน           
เพื
อพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถให้เพิ
มพนูขึ Jน 

         -  สนบัสนนุให้พนกังานมีความรับผิดชอบ บริษัทดําเนินการคดัเลือกบคุลากรที
เหมาะสมมาร่วมงาน โดยมีการสอบ
สมัภาษณ์ และทําแบบทดสอบ ซึ
งกําหนดระดบัความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และ ประสบการณ์ที
จําเป็นสําหรับแต่ละ
ตําแหน่งงาน ชี Jแจงให้ผู้ รับผิดชอบในตําแหน่งหน้าที
นั Jนๆ ได้ทราบและเข้าใจถึงหน้าที
ความรับผิดชอบ รวมทั Jงมีการ
ประเมินผลและกําหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน จัดอบรมความรู้และทักษะที
จําเป็นต่อการ
ปฏิบตัิงานให้กบัพนกังาน 

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

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

 (3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) บริษัทมีการพิจารณาเรื
องดงัตอ่ไปนี J 
 -   การจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงาน บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานในประเด็น

เกี
ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื Jอ และการบริหารงานทั
วไปเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกําหนดขอบเขต อํานาจ
หน้าที
 อํานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับชั Jนไว้ รวมทั Jงมีการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั   
    -   การแบ่งแยกหน้าที
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ
งมีหน้าที

รับผิดชอบมากกวา่หนึ
งลกัษณะงานที
เป็นหน้าที
อนมุตัิ, หน้าที
บนัทึกรายการบญัชี, ข้อมลูสารสนเทศ และหน้าที
ในการ
ดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพื
อเป็นการตรวจสอบซึ
งกันและกัน รวมทั Jงมีการทบทวนการแบ่งแยกหน้าที
ความ
รับผิดชอบดงักลา่ว 
 -   การควบคุมทั
วไปของระบบสารสนเทศ บริษัทกําหนดมาตรการในการเข้าถึงการใช้สารสนเทศในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การกําหนดสิทธิการใช้และเปลี
ยนแปลงการแก้ไขข้อมูล การกําหนดเขตหวงห้าม การกําหนดชั Jน
ความลบัของเอกสาร และการกําหนดอํานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับชั Jนไว้ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของระบบงาน และให้ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงเป็นผู้ขอสทิธิในการใช้ รวมทั Jงมีการทบทวนมาตรการดงักลา่ว 

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


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

 (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  
บริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมินผลในทุกหน่วยงาน โดยให้มีการนําเสนอผลการปฏิบัติเปรียบเทียบกับ

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

 

2.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 

  - ไมม่ี – 
 

3.  ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดแูลการปฎิบัติงานของบริษัท 
 ตามมติที
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั Jงที
 1/2556 เมื
อวนัที
 20 กุมภาพนัธ์  2556  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

กับการแต่งตั Jง นายสมยศ ฤดีสุขสกุล เป็นผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะทางอาชีพ และ
ประสบการณ์ที
เหมาะสมในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 

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

1. นโยบายภาพรวม  
 บริษัทมีนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ  เพื
อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมสิ
งแวดล้อม

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

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายอนัยั
งยืนคือ การปฏิบตัิตามกฎหมายและระบียบข้อบงัคบัทั Jง
มวลที
ใช้กบัธุรกิจการค้าตา่งๆ อยา่งถกูต้องและเหมาะสม โดยทําการเสนอขายผลติภณัฑ์ที
มีคณุภาพสงูซึ
งตรงกบัหรือเหนือกว่า
ความต้องการของลูกค้าภายใต้สภาพการณ์ที
สมเหตุสมผล ซึ
งพร้อมที
จะให้บริการที
เชื
อถือได้ภายใต้มาตรฐานของการ
ปฏิบตัิงานที
มีประสทิธิภาพและกริยาที
สภุาพออ่นโยน 

(2) การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั
น บริษัทมีนโยบายคือ พนกังานพงึงดเว้นการให้ของขวญั การเลี Jยงรับรอง เงิน สิ
งของหรือ
ผลประโยชน์อื
นใดอยา่งไมถ่กูต้องเหมาะสมหรือเกินกวา่ปกติวิสยัแก่บคุคลที
เกี
ยวข้อง เพื
อการติดตอ่ธุรกิจให้กบับริษัท พนกังาน
จะต้องไมรั่บหรือให้สนิบนใดๆ ทั Jงทางตรงและทางอ้อมรวมทั Jงผลประโยชน์ต่างๆ ทางการเงินและทางธุรกิจอนัมิชอบ จะต้องไม่
รับหรือเสนอของกํานัลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ
งของ หรือเงินที
จัดอยู่ในข่ายการรับสินบน การให้กู้ ยืม การเลี Jยงรับรอง และการ
ให้บริการตา่ง ๆ ทั Jงทางตรงและทางอ้อม การเสนอสนิบนใดๆ จะต้องได้รับการปฏิเสธและให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร  และจะต้อง
ไม่เรียกร้องสินบน หรือผลประโยชน์ส่วนตัวจากคู่ค้า โดยบริษัทและพนักงานทุกท่านจะต้องรักษาความยุติธรรมในการ
เปรียบเทียบ และประเมินราคา คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความน่าเชื
อถือ ตลอดจนการบริการในการคดัเลือกผู้ขายสินค้าและ       
ผู้ให้บริการ โดยไมใ่ห้สนิบนของขวญัและการเลี Jยงรับรองตา่งๆ เป็นปัจจยัที
ทําให้เกิดการเบี
ยงเบนการตดัสนิใจ  และพนกังานจะ
ไมใ่ช้ตําแหนง่หน้าที
เพื
อหาผลประโยชน์สว่นตวั  หรือญาติพี
น้อง บคุคลในครอบครัวของพนกังานอยา่งเด็ดขาด รวมทั Jงในโอกาส
ตามประเพณีนิยมซึ
งมีธรรมเนียมการให้ของขวญั หากพนกังานได้รับของขวญัที
มีมลูค่าเกินปกติวิสยัจากบคุคลที
เกี
ยวข้องใน
การติดตอ่ธุรกิจกบับริษัท ให้พนกังานผู้นั Jนรายงานเรื
องดงักลา่วตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลาํดบัชั Jน  

(3) การเคารพสิทธิมนษุยชน บริษัทเคารพในสิทธิมนษุยชน วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาท้องถิ
นของ
ภมูิภาคและประเทศที
เกี
ยวข้องกบัการติดต่อธุรกิจของบริษัท เพื
อดําเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกบัสภาพสงัคมของภมูิภาค
และประเทศเหลา่นั Jน  โดยสง่เสริมให้เกิดความเคารพร่วมกนั ระหว่างพนกังานและความสมัพนัธ์อนัดีในการทํางานร่วมกนัโดย
ปราศจากการคกุคาม หรือการลว่งละเมิดซึ
งกระทําโดยหรือกระทําตอ่พนกังาน ผู้ รับจ้าง ผู้ขายสินค้าและบริการ หรือลกูค้า และ
ไมป่ระสงค์ให้พนกังานทกุคนและทกุระดบัชั Jนกระทําการใดๆ อนัเป็นการคกุคามหรือลว่งละเมิดทางวาจาและทางเพศต่อผู้หนึ
ง
ผู้ใดทั Jงในสถานที
ปฏิบตัิงานหรือสถานที
อื
น หรือในระหวา่งปฏิบตัิหน้าที
ให้กบับริษัท  นอกจากนั Jนบริษัทวางตวัเป็นกลางทางการ
เมือง โดยไม่กระทําการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ
ง ซึ
งพนกังานย่อมมีเสรีภาพในการใช้สิทธิทาง
การเมืองได้อยา่งเต็มที
ในฐานะพลเมืองของประเทศแตต้่องมิใช่กระทําในฐานะตวัแทนของบริษัท 

(4) การปฎิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนกังานและผู้ เกี
ยวข้องโดยการไม่เลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็น
ธรรม ตอ่บคุคลใดบคุคลหนึ
งอนัเนื
องมาจากความแตกตา่งในด้านเชื Jอชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุพื Jนฐานการศึกษา สถานะ
ของบคุคล สภาพร่างกายหรือสขุภาพ นอกจากนี Jบริษัทได้กําหนดให้มีบริการทางการแพทย์ตามที
จําเป็นเพื
อรักษาโรคหรือการ
บาดเจ็บอนัเนื
องจากการทํางานตลอดจนการรักษาพยาบาลให้แก่พนกังานเมื
อมีเหตกุารณ์ฉกุเฉิน  และจดับริการตรวจสขุภาพ
เป็นประจําทกุปีให้แก่พนกังานทกุคน  รวมทั Jงบริษัทคํานงึถึงการให้พนกังานทกุคนทํางานด้วยความปลอดภยั ปราศจากอบุตัเิหต ุ
การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทํางาน โดยจะพยายามร่วมมือกับพนกังานทุกระดบัชั Jนในการสร้างมาตรการป้องกัน 
อบุตัิเหต ุการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเกิดจากการทํางาน 
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(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทจะให้ข้อมูลที
ถูกต้องและเพียงพอในเรื
องที
เกี
ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการ
ให้บริการของบริษัท โดยการให้ความจริงในการโฆษณาและการให้ขา่วสารทกุชนิดตามความเป็นจริง 

(6) การดแูลรักษาสิ
งแวดล้อม บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ที

เกี
ยวข้องกับสิ
งแวดล้อม โดยประสงค์ให้พนกังานทุกคนตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรและพลงังานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั Jงพยายามลดมลภาวะและผลกระทบตา่งๆ อนัอาจจะเกิดตอ่สิ
งแวดล้อม 

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

(8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมที
มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ
งแวดล้อมและผู้มีสว่นได้เสีย บริษัทมีการพฒันา 
นวตักรรมอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยการลดใช้พลงังานหรือวตัถดุิบในการผลติ มุง่ผลติสนิค้าที
เป็นมิตรตอ่สิ
งแวดล้อม 
รวมถึงการทบทวนกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพเพิ
มขึ Jน มุ่งสร้างประโยชน์สงูสดุในสิ
งต่างๆที
ได้จากกระบวนการผลิต 
และลดทิ Jงของเสยีสูส่ิ
งแวดล้อม ซึ
งบริษัทได้วา่จ้างให้บริษัทผู้ให้บริการบําบดัและกําจดัของเสยีจากอตุสาหกรรมเป็นผู้ดําเนินการ 

 

2. การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน  
บริษัทมีการดําเนินงานธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายสิ
งแวดล้อม และให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้านสิ
งแวดล้อม

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

    ในปี 2556 บริษัทได้วา่จ้างบริษัทภายนอก เข้ามาดําเนินการตรวจวดัและทดสอบคณุภาพสิ
งแวดล้อมเกี
ยวกบัคณุภาพของ
อากาศ (ฝุ่ น), ระดบัเสยีง, ระดบัความเข้มแสง และระดบัความร้อน ในพื Jนที
ทํางานของบริษัท ซึ
งผลจากการตรวจวดัอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื
องความปลอดภัยในการทํางานเกี
ยวกับภาวะแวดล้อมและตาม
กฎกระทรวงแรงงาน เรื
อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานเกี
ยวกบัความร้อน แสงสวา่งและเสยีง 

 

3. การดาํเนินธุรกิจที?มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 - ไมม่ี –  
 

  4. กิจกรรมเพื?อประโยชน์ต่อสังคมและสิ?งแวดล้อม (after process)  
ในปี 2556 บริษัทได้ดําเนินการจดัทํากิจกรรมเพื
อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ
งแวดล้อม โดยมีวตัถปุระสงค์คือสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังาน โดยการร่วมทํากิจกรรมจิตอาสา, ปลกูจิตสาํนกึการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่พนกังาน 
รวมทั Jงบริจาคสิ
งของเพื
อชว่ยเหลอืแก่ผู้ประสบภยั และผู้สงูวยัในสถานพกัฟืJนคนชรา ซึ
งมีรายละเอียดดงันี J     
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            (1)  กิจกรรมปลกูปะการัง ฟืJนฟูระบบนิเวศชายฝั
ง อนุรักษ์สิ
งแวดล้อม ณ เกาะหมู อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี เมื
อวันเสาร์ที
         
16 มีนาคม 2556 ซึ
งมีพนกังานบริษัทจากหนว่ยงานตา่งๆเข้าร่วมกิจกรรม ดงัรูปภาพตอ่ไปนี J 
 

                       
 

             (2) กิจกรรมสร้างรอยยิ Jม อิ
มใจ สู่ผู้ สูงวัย ณ สถานพักฟืJนคนชราบางเขน (มูลนิธิธารนุเคราะห์) เมื
อวันอาทิตย์ที
             
31 มีนาคม 2556 ซึ
งมีพนกังานบริษัทจากหนว่ยงานตา่งๆ เข้าร่วมกิจกรรม ดงัรูปภาพตอ่ไปนี J 

 

              
                                                                                                                                                                                                                          
             (3) กิจกรรม“ปันนํ Jาใจช่วยเหลือผู้ ประสบภัยนํ Jาท่วม”   ณ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เมื
อวันอาทิตย์ที
                   
29 กนัยายน 2556 ซึ
งมีพนกังานบริษัทจากหนว่ยงานตา่งๆเข้าร่วมกิจกรรม ดงัรูปภาพตอ่ไปนี J       
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รายการระหว่างกนั 
 

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

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

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

 
รายการค้ากบับริษัทและบคุคลที
เกี
ยวข้องกนัในระหวา่งปี 2556 ประกอบด้วย  

 รายได้ขายสนิค้า 175.40 ล้านบาท 
 คา่ซื Jอสนิค้า 493.30 ล้านบาท 
 คา่เช่ารับ 0.60 ล้านบาท 
 รายได้อื
น 20.65 ล้านบาท 
 คา่เช่าจ่าย 5.92 ล้านบาท 
 คา่ใช้จา่ย 11.18 ล้านบาท 
  

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

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

ธุรกรรมระหวา่งกนั หากธุรกรรมเหลา่นั Jนมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที
วิญ�ชูนพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทั
วไปใน
สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที
ปราศจากอิทธิพลในการที
ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลที
มีความเกี
ยวข้อง ทั Jงนี Jให้บริษัท จดัทํารายการสรุปการทําธุรกรรมที
เกิดขึ Jนจริงในรอบปีที
ผา่นมา เพื
อรายงานในการ
ประชมุคณะกรรมการที
พงึจดัขึ Jนเป็นครั Jงแรกของปีถดัไปหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการและให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามขั Jนตอนการควบคุมภายในของบริษัท  ในกรณีของรายการอื
นๆ เช่น รายการค้าที
เป็นธุรกิจที
ไม่มีราคาตลาด
อ้างอิง รายการเกี
ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัท ได้มีการกําหนด
ขั Jนตอนการอนมุตัิให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางในเรื
องของการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที
เกี
ยวโยงกนัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ลงวนัที
 19 พฤศจิกายน 2546 

 

4) นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นเพื
อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ดงันั Jนการทํารายการระหว่างกันจึงมุ่งให้มีเพียง

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

      สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 ผู้สอบบญัชี       ปี 2556    ปี 2555    ปี 2554 
 สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท                  ไมม่ีเงื
อนไข     ไมม่ีเงื
อนไข ไมม่ีเงื
อนไข 
 

โดย ปี 2549 - 2552 นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที
 4563 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
งบการเงนิของบริษัทในปี 2549 ถงึ 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญช ี
จากสาํนักงาน เอ.เอ็ม.ท.ีแอสโซซิเอท ที?ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ?งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื?อนไข 

 

ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานในช่วงปี 2554 - 2556 
1.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที? 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์   
หน่วย : บาท 2556 2555 2554 

สินทรัพย์หมุนเวียน    
     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 31,559,078 8,773,794 66,282,098 
     เงินลงทนุชั
วคราว - พนัธบตัร 25,797,975 127,954,893 58,168,852 
     ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั - สทุธิ 69,614,801 44,993,129 95,984,620 
                             - กิจการอื
น - สทุธิ 262,250,214 254,146,340 215,461,328 
     เงินให้กู้ยืมระยะสั Jนแก่พนกังาน 465,734 391,808 221,382 
     สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 93,224,069 70,371,723 74,079,653 
     สนิทรัพย์หมมุเวียนอื
น 19,695,515 15,041,284 18,519,626 
     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 502,607,386 521,672,971 528,717,559 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
     เงินลงทนุซึ
งบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี 51,594,712 45,553,922 39,533,787 
     ที
ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 460,725,147 390,233,881 353,625,715 
     สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 5,605,628 6,166,095 5,681,507 
*   สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 5,976,752 5,450,080 4,544,958 
     คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 6,300,000 5,960,000        - 
     เงินมดัจําเพื
อซื Jอเครื
องจกัร 1,374,114          -        - 
     เงินมดัจําอื
น 966,952 286,409 370,405 
     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 532,543,305 453,650,387 403,756,372 

รวมสินทรัพย์ 1,035,150,691 975,323,358 932,473,931 
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หนึ Nสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
หน่วย : บาท 2556 2555 2554 

หนี Nสนิหมุนเวียน    
     เจ้าหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั 55,517,078 85,746,227 106,170,087 
                          - กิจการอื
น 39,965,461 27,174,258 28,460,914 
     ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 479,229 519,210 676,355 
     คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 52,293,606 46,737,882 43,117,727 
     เจ้าหนี Jคา่ซื Jอสนิทรัพย์ 774,772 1,319,210 8,824,091 
     หนี Jสนิหมนุเวียนอื
น 1,001,625 1,719,616 1,959,626 
     รวมหนี Nสนิหมุนเวียน 150,031,771 163,216,403 189,208,800 
หนี Nสนิไม่หมุนเวียน    
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,675,350 5,119,146 2,507,808 
     รวมหนี Nสนิไม่หมุนเวียน 5,675,350 5,119,146 2,507,808 
     รวมหนี Nสนิ 155,707,121 168,335,549 191,716,608 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น    
     ทนุเรือนหุ้น    
     ทนุจดทะเบียน – หุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น    
     มลูคา่หุ้นละ 10 บาท    
     จําหนา่ยและชําระเต็มมลูคา่แล้ว 60,000,000 60,000,000 60,000,000 
     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 52,000,000 52,000,000 52,000,000 
     กําไรสะสม    
           จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
 *         ยงัไมไ่ด้จดัสรร 780,793,418 708,337,657 642,107,171 
     ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (19,349,848) (19,349,848) (19,349,848) 
     รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 879,443,570 806,987,809 740,757,323 

รวมหนี Nสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,035,150,691 975,323,358 932,473,931 

หมายเหตุ : * ในปี 2554 และ ปี 2555 งบการเงินได้มีการปรับปรุงใหม่ อนัเนื
องมาจากบริษัท ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที
 12 เรื
อง ภาษีเงินได้ ซึ
งมีผลบงัคบัใช้ตั Jงแต่รอบระยะเวลาบญัชีที
เริ
มในหรือหลงัวนัที
 1 มกราคม 2556 สง่ผลให้ต้องมีการ
ปรับปรุงย้อนหลงักบังบการเงินงวดก่อนที
นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่าบริษัท ได้บนัทึกภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีมาโดยตลอด 
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1.2. งบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ Nนสุดวันที? 31 ธันวาคม 

 

หน่วย : บาท 2556 2555 2554 
รายได้    
     รายได้จากการขาย 1,247,004,629 1,088,980,120 1,077,652,069 
     รายได้อื
น 36,168,297 31,727,503 34,692,507 
     รวมรายได้ 1,283,172,926 1,120,707,623 1,112,344,576 
คา่ใช้จ่าย    
     ต้นทนุขาย 1,062,590,315 927,230,975 936,341,806 
     คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 122,294,479 105,128,804 95,396,035 
     ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี
ยน - - 601,586 
     รวมค่าใช้จ่าย 1,184,884,790 1,032,359,779 1,032,339,427 
     สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 
กาํไรก่อนดอกเบี Nยจ่ายและภาษีเงนิได้ 

6,040,790 
104,328,926 

6,020,135 
94,367,979 

6,219,449 
86,224,598 

ดอกเบี Jยจ่าย - - - 
ภาษีเงินได้ 6,673,164 5,337,493 7,916,695 
กาํไรสุทธิ 97,655,762 89,030,486 78,307,903 
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1.3. งบกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิ Nนสุดวันที? 31 ธันวาคม 
 หน่วย : บาท  2556   2555   2554 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน                                

กําไรสทุธิ  97,655,762  89,030,486  78,307,903   

ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)      

ดอกเบี Jยรับ (810,075)  (694,891)  (1,693,322)    

คา่เสื
อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 68,081,524  58,862,880  54,638,644   

หนี Jสงสยัจะสญู (กลบัรายการ) 468,439  2,213  (121,579)    

ปรับปรุงการลดมลูคา่ของสินค้าล้าสมยัเพิ
มขึ Jน (ลดลง) 6,953,685  5,435,973  6,517,453    

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 2,844,592  2,611,338  2,507,808 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 7,199,835  6,242,615  7,916,695   

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (526,672)  (905,122)   

ขาดทนุ (กําไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (920,773      -   

ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี
ยนที
ยงัไม่เกิดขึ Jน (110,946)  (2,186)  (99,641)   

ขาดทนุ (กําไร) ที
ยงัไม่เกิดขึ Jนจากการเปลี
ยนแปลงมลูคา่หลกัทรัพย์เพื
อค้า (481,111)  (873,436)  (216,157)   

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายหลกัทรัพย์เพื
อค้า (1,463,959)  (941,113)  (537,276)   

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายที
ดนิ อาคารและอปุกรณ์         -  (377,425)  (512,687)   

โอนที
ดนิ อาคาร และอปุกรณ์เป็นคา่ใช้จ่าย 13,574  16,044   

ส่วนแบง่ขาดทนุ (กําไร) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (6,040,790)  (6,020,135)  (6,219,449)   

เงินสดจ่ายในการซื Jอหลกัทรัพย์เพื
อค้า (1,087,680,012)  (959,808,814)  (634,417,000)   

เงินสดรับจากการจําหน่ายหลกัทรัพย์เพื
อค้า 1,188,782,000  882,787,322  621,315,000   

ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (24,621,672)  50,991,491  (22,434,829)   

ลกูหนี Jการค้า - กิจการอื
น ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (8,352,554)  (38,690,132)  (453,760)   

ลกูหนี Jอื
น ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (1,993,010)  2,891,292  (10,882,217)   

เงินให้กู้ ยืมระยะสั Jนแก่พนกังาน ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (73,926)  (170,426)  347,959   

สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (30,454,613)  (1,728,043)  16,925,665   

สินทรัพย์หมนุเวียนอื
น ลดลง (เพิ
มขึ Jน) 504,386  (840,584)  333,499   

เจ้าหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั เพิ
มขึ Jน (ลดลง) (30,229,149)  (20,423,860)  55,065,887   

เจ้าหนี Jการค้า - กิจการอื
น เพิ
มขึ Jน (ลดลง) 12,682,390  (1,281,563)  2,693,183   

เจ้าหนี Jอื
น – คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ
มขึ Jน (ลดลง) 5,555,724  3,620,155  (512,062)   

เจ้าหนี Jอื
น – คา่ซื Jอสินทรัพย์ เพิ
มขึ Jน (ลดลง) (544,438)  (8,824,091)       - 

หนี Jสินหมนุเวียนอื
น  เพิ
มขึ Jน (ลดลง) (717,991)  (240,010)  (1,330,512)   

จ่ายชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (1,367,618)  -      - 

จ่ายคา่ภาษีเงินได้ (7,239,816)  (6,399,760)  (11,211,539)   

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 187,112,789  54,270,218  155,927,666   
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     2556     2555    2554 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      

รับดอกเบี Jย 810,075  804,315  1,845,692 

เงินสดจ่ายจากการซื Jอเงินลงทนุชั
วคราว 3,000,000  (3,000,000)  (12,050,000)  

เงินสดรับจากการเงินลงทนุชั
วคราวครบกําหนด       -  12,050,000    - 

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (340,000)  (5,960,000)    - 

เงินสดจ่ายในการซื Jอที
ดนิ  อาคารและอปุกรณ์ (137,021,894)  (92,434,269)  (94,683,260)   

เงินสดรับจากการจําหน่ายที
ดนิ อาคารและอปุกรณ์     -  377,436  588,738   

เงินสดจ่ายในการซื Jอสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (177,813)  (900,000)     - 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื
น - เงินมดัจําเพื
อซื Jอเครื
องจกัร ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (4,717,329)           -     - 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื
น - เงินมดัจําอื
น ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (680,544)  83,996  353,975   

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (139,127,505)  (88,978,522)  (103,944,855)   

       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      

เงินปันผลจ่าย (25,200,000)  (22,800,000)  (22,800,000)   

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (25,200,000)  (22,800,000)  (22,800,000)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ
มขึ Jน(ลดลง) สทุธิ 22,785,284  (57,508,304)  29,182,811   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 8,773,794  66,282,098  37,099,287   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ Jนปี 31,559,078  8,773,794  66,282,098   
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ 
  2556 2555 2554 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
     อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.35 3.20 2.79 
     อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 2.60 2.67 2.30 
     อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี Jการค้า เทา่ 3.76 3.57 3.59 
     ระยะเวลาเก็บหนี Jเฉลี
ย วนั 95.81 100.93 100.19 
     อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 11.40 12.84 10.91 
     ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี
ย วนั 31.58 28.04 32.99 
     อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี J เทา่ 11.13 7.49 8.85 
     ระยะเวลาชําระหนี J วนั 32.35 48.06 40.67 
     Cash Cycle วนั 95.04 80.91 92.51 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)   
     อตัรากําไรขั Jนต้น (%) 14.79 14.85 13.11 
     อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.37 8.67 8.00 
     อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 191.60 61.56 199.12 
     อตัรากําไรสทุธิ (%) 7.57 7.90 7.00 
     อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) (%) 11.10 11.03 10.57 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)   
     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ROA) (%) 9.49 9.18 8.44 
     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 21.20 22.58 22.14 
     อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.25 1.16 1.21 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)   
     อตัราสว่นหนี Jสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.18 0.21 0.26 
     อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั(หลกัเงินสด) เทา่ 1.35 0.19 0.69 
     อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 30.1 30.7 31.6 
ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share)     
     มลูคา่ที
ตราไว้ บาท 10.00 10.00 10.00 
     มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น บาท 146.57 133.59 122.70 
     กําไรสทุธิตอ่หุ้น บาท 16.28 14.69 13.05 
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  2556 2555 2554 

อัตราการเตบิโต (Growth Rate)     
     ขาย (%) 14.51  1.05 6.48 
     ต้นทนุขาย (%) 14.60  (0.97) 9.56 
     คา่ใช้จ่ายดําเนินงาน (%) 16.33 10.20 9.17 
     กําไรสทุธิ (%)   9.69 13.69 (5.84) 
     สนิทรัพย์รวม (%)   6.73   4.52         14.77 
     หนี Jสนิรวม (%)  (7.50) (12.20)         49.97 

 

2. คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการขาย ดงันี J 
2556 2555 2554 

ผลิตภณัฑ์ / บริการ 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ฟิล์มพลาสติก 777.34 62 658.82 60 684.28 64 
บริการงานพิมพ์ (รวมงานพิมพ์ฉลากกาว) 406.60 33 369.97 34 325.02 30 
หลอดลามิเนท 63.06 5 60.19 6 68.35 6 

รวมมลูคา่จําหนา่ย 1247.00 100 1,088.98 100 1,077.65 100 
อตัราเพิ
ม (ลด) ของมลูคา่จําหนา่ย 14.51  1.05  6.48  

ยอดขาย 

ในปี 2556 ยอดขายเพิ
มขึ Jนจากสว่นงานผลติภณัฑ์ฟิล์ม เป็นจํานวนเงิน 118.52 ล้านบาท หรือเพิ
มขึ Jนคิดเป็นอตัราร้อยละ 18, 
เพิ
มขึ Jนจากสว่นงานบริการงานพิมพ์ โดยมียอดขายเพิ
มขึ Jน 36.63 ล้านบาท หรือเพิ
มขึ Jน คิดเป็นอตัราร้อยละ 9.9 และเพิ
มขึ Jนจาก
สว่นงานผลิตภณัฑ์หลอดลามิเนต ซึ
งมียอดขายเพิ
มขึ Jน 2.87 ล้านบาท หรือเพิ
มขึ Jนคิดเป็นอตัราร้อยละ 4.8 ตามลําดบั สําหรับ 
ส่วนงานผลิตภัณฑ์ฟิล์มที
มีอัตราการเติบโตที
สูงนั Jนเป็นผลมาจากส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มสินค้าฟิล์มเพิ
มขึ Jน ประกอบกับ       
ความเติบโตของตลาดก็มีเพิ
มขึ Jน 

ต้นทุนขาย 
อตัราต้นทนุตอ่ยอดขายเพิ
มขึ Jนเล็กน้อยจากร้อยละ 85.1 ในปี 2555 เป็นเท่ากบัร้อยละ 85.2 ในปี 2556 เป็นผลมาจากอตัรา

การเติบโตของยอดขายในสว่นของผลติภณัฑ์ฟิล์มที
สงูถึงร้อยละ 18 ทําให้บริษัทสามารถใช้กําลงัการผลติได้เต็มประสทิธิภาพมาก
ขึ Jนจึงส่งผลต่ออตัราต้นทุนต่อยอดขายในปี 2556 ลดลงเหลือร้อยละ 97.3 จากร้อยละ 98.2 ในปี  2555 สําหรับส่วนงานกลุ่ม
ผลติภณัฑ์บริการงานพิมพ์มีอตัราต้นทนุตอ่ยอดขายเพิ
มขึ Jนเลก็น้อยจากร้อยละ 60.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 60.9 ในปี 2556 หรือ
เพิ
มขึ Jนร้อยละ 0.1 และส่วนงานกลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนทมีอัตราต้นทุนต่อยอดขายเพิ
มขึ Jนเล็กน้อยจากร้อยละ 92.3            
ในปี 2555 เป็นร้อยละ 92.6 ในปี 2556 หรือเพิ
มขึ Jนร้อยละ 0.3 

 



66 | P a g e  รายงานประจาํปี 2556 บริษทัไทย โอ.พ.ีพ.ีจาํกดั (มหาชน) 
 

   
 

      ทั Jงนี Jเนื
องจากผลติภณัฑ์สองกลุม่หลงันี Jยงัมีอตัราการเติบโตด้านยอดขายในปี 2556 ไม่มากนกัจึงไม่สง่ผลต่ออตัราต้นทนุต่อ
ยอดขายของบริษัท  

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร  

คา่ใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2556 เพิ
มขึ Jน 17.17 ล้านบาท หรือเพิ
มขึ Jนร้อยละ 16.3 จากปี 2555 และคิดเป็นเพิ
มขึ Jนร้อยละ 
10.9 ตอ่ยอดขายที
เพิ
มขึ Jนประมาณ 158.02 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที
มีการเปลี
ยนแปลงเพิ
มขึ Jนที
สําคญัประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี
ยวกบัพนกังานด้านเงินเดือนเพิ
มขึ Jน 3.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 ต่อยอดขายที
เพิ
มขึ Jน, ค่าโบนสัพนกังานเพิ
มขึ Jน 3.2 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ตอ่ยอดขายที
เพิ
มขึ Jน, คา่ขนสง่เพิ
มขึ Jน 3.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.9 ตอ่ยอดขายที
เพิ
มขึ Jน 

กาํไรสุทธิ 

จากข้อมลูที
กลา่วมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้จากการขาย ต้นทนุขาย และค่าใช้จ่ายขายบริหาร เหลา่นี Jทําให้กําไรก่อน
ต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ของปี 2556 และ ปี 2555 เท่ากบั 98.29 ล้านบาท และ 88.35 ล้านบาทตามลําดบั หรือเพิ
มขึ Jน
จากปีก่อนเป็นจํานวน 9.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 11.3 ซึ
งนอกจากปัจจยัดงักล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยงัมีสว่นแบ่ง
กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมทนุที
ประเทศเวียดนามคิดเป็นจํานวนเงิน  6.04 ล้านบาท ในขณะที
ภาษีเงินได้ ในปี 2556 และปี 
2555 เท่ากับ 6.67 ล้านบาท และ 5.34 ล้านบาท ตามลําดับ หรือเพิ
มขึ Jนจากปีก่อนเป็นจํานวน 1.33 ล้านบาท การเพิ
มขึ Jน
เนื
องมาจากการเพิ
มขึ Jนของกําไรสทุธิข้างต้น และอตัราการใช้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนในปี 2556 และปี 2555 
เท่ากับร้อยละ 67.9 และ 75 ตามลําดับ หรือลดลงจากปีก่อนเท่ากับร้อยละ 7.1 ขณะที
อัตราภาษีที
รัฐบาลประกาศลดจาก      
อตัราร้อยละ 23 ในปี 2555 คงเหลืออตัราร้อยละ 20 ในปี 2556 จากที
กล่าวมาข้างต้นทําให้บริษัท มีกําไรสทุธิในปี 2556 และ      
ปี 2555 เทา่กบั 97.66 ล้านบาท และ 89.03 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2556 และปี 2555 เท่ากับ 1,035.15 ล้านบาท และ 975.32 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ
มขึ Jน 59.83 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 จากปีก่อน เกิดจากการเพิ
มขึ Jนในสว่นของสนิทรัพย์กลุม่ที
ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) โดยเพิ
มขึ Jน
จาก 390.23 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 460.73 ล้านบาท ในปี 2556 หรือเพิ
มขึ Jน 70.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.1       
ดงัที
แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 
คุณภาพสินทรัพย์ 

ลกูหนี Jการค้าทั Jงในสว่นของกิจการที
เกี
ยวข้องกนัและบริษัทอื
น สามารถดรูายละเอียดแยกตามอายหุนี Jและจํานวนคา่เผื
อหนี J
สงสยัจะสญู ณ วนัสิ Jนปี ได้จากงบการเงินตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6) และข้อ 7) ตามลาํดบั บริษัทมีนโยบายในการตั Jง
คา่เผื
อหนี Jสงสยัจะสญูโดยพิจารณาจากฐานะปัจจบุนัของลกูหนี Jและประมาณขึ Jนจากจํานวนที
คาดวา่อาจเก็บหนี Jไมไ่ด้ นอกจากนี J
การกระจกุตวัของความเสี
ยงด้านการให้สนิเชื
อที
เป็นผลจากลกูหนี Jการค้า เกิดขึ Jนแบบจํากดัเนื
องจากบริษัทมีลกูค้าจํานวนมากราย
ที
มีการกระจายครอบคลมุทั Jงผู้ผลติและผู้ จําหนา่ย และลกูค้าเหลา่นั Jนอยูใ่นตลาดที
กระจายอยา่งหลากหลาย ด้วยเหตผุลเหลา่นี J 
ทําให้ฝ่ายบริหารเชื
อวา่ไมม่ีการเพิ
มเติมความเสี
ยงจากการกระจกุตวัของลกูค้า นอกจากนั Jนตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน    
ข้อ10 ได้แสดงรายละเอียดของสนิทรัพย์ถาวรในกลุม่ตา่งๆ ที
มีราคาตามบญัชีเทา่กบัศนูย์แล้วแตย่งัคงใช้งานอยู ่
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สภาพคล่อง 

1. กระแสเงินสดจากตวัเลขงบกระแสเงินสดที
ได้เปรียบเทียบในช่วง 3 ปีย้อนหลงั พบวา่บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม
การดําเนินงานเป็นบวกอย่างสมํ
าเสมอ บริษัทสามารถหมุนเวียนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยไม่มีการใช้แหล่ง
เงินทนุจากภายนอกเลย ถึงแม้วา่จะมีการลงทนุที
ใช้เงินเป็นจํานวนมากอยูบ้่าง เช่นในปี 2554 ได้มีการลงทนุในสินทรัพย์ที

ใช้ในการดําเนินงานของกิจการ เช่น อาคาร เครื
องจกัร และอปุกรณ์สงูถึง  94.68  ล้านบาท, 92.42 ล้านบาท ในปี 2555 
และ 98.20 ล้านบาทในปี 2556 ก็ตาม 

2. อตัราสว่นสภาพคลอ่งที
สาํคญั อตัราสว่นสภาพคลอ่งอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกบักระแสเงินสดบริษัทไม่มี
ปัญหาในเรื
องของสภาพคลอ่ง 

3. รายจ่ายลงทนุ การลงทนุในปี 2556 โดยภาพรวมของปีที
ผา่นมา บริษัทมีการลงทนุที
ต้องใช้เงินสว่นใหญ่เป็นการลงทนุ
เพิ
มเติมในส่วนของเครื
องจักรและเครื
องมือเครื
องใช้ที
เกี
ยวกับกลุ่มบริการงานพิมพ์ ทั Jงนี Jเนื
องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึง
โอกาสในการเติบโตในกลุม่ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว 

แหล่งที?มาของเงนิทุน 

 เกี
ยวกบัโครงสร้างเงินลงทนุ โปรดดรูายละเอียดในงบแสดงการเปลี
ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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การวิเคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

1. ภาพรวม 
 

     ในปี 2556 สภาวการณ์แข่งขนัของอตุสาหกรรมพลาสติกฟิล์มยงัคงมีการแข่งขนัที
สงูและรุนแรงมาก ทั Jงเรื
องราคา คณุภาพ
ของผลิตภณัฑ์ และการบริการ โดยเฉพาะการนําเข้าฟิล์มของกลุม่เทรดดิ Jง และในขณะเดียวกนัผู้ผลิตในประเทศหลายรายก็ได้
เพิ
มเครื
องจกัร เพื
อขยายกําลงัการผลิตของตนเอง  โดยที
ผ่านมาทางบริษัทได้เพิ
มผลผลิต โดยมีการซ่อมบํารุงเครื
องจกัร เพื
อให้
สามารถผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ Jนกว่าเดิม ปัจจุบนัธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกบัปัญหาด้านการแข่งขนัในระดบัสงู แต่ด้วย
ความชํานาญและความสามารถในการดําเนินธุรกิจเป็นสว่นหนึ
งที
ทําให้บริษัทสามารถรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดไว้ได้ ประกอบ
กบักลุ่มผลิตภณัฑ์ฟิล์มที
มีอตัราการเติบโตสงูขึ Jน  จึงส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มสินค้าฟิล์มของบริษัทขยบัตวัเพิ
มขึ Jนตาม  
สําหรับวัตถุดิบหลกัของธุรกิจ คือ เม็ดพลาสติก โดยบริษัทให้ความสําคัญเรื
องคุณภาพวัตถุดิบที
นํามาใช้ ต้องมีคุณภาพสูง 
ประกอบกบัความสมัพนัธ์กบัผู้ จําหน่ายเป็นความสมัพนัธ์ในทางธุรกิจโดยปกติ  ที
ตั Jงอยู่บนพื Jนฐานความยตุิธรรม ความซื
อสตัย์
และผลประโยชน์ร่วมกนั และมีสายสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งกนัมายาวนาน ซึ
งได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดีจากผู้ จําหนา่ยรายเดิม 
ในปี 2556 ความผนัผวนราคาของวตัถดุิบในช่วงไตรมาส 1-3  ถือว่าค่อนข้างคงที
ในระดบัราคาปานกลาง  เพราะราคานํ Jามนัไม่
ค่อยมีความผนัผวนเท่าไร แต่เนื
องจากมี โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกหลายแห่งหยดุการผลิต เนื
องจากการระเบิด หรือไม่มีก๊าซใน
การผลติเม็ดพลาสติก ทําให้เกิด อปุสงค์และอปุทาน (Demand and Supply) ไม่สมดลุกนั จึงทําให้ราคาค่อนข้างสงู จนถึงกลาง
ไตรมาสที
 4 สง่ผลให้ราคานํ Jามนัและราคาเม็ดพลาสติก เริ
มมาผนัผวน และ ปรับตวัขึ Jนแรงในระดบัสงู เนื
องจากค่าเงินบาทของ
ไทยอ่อนตวัลง ประกอบกับความต้องการใช้เม็ดพลาสติกในช่วงปลายปีมีมากขึ Jน  จึงเป็นเหตุให้ราคาเริ
มทยอยปรับตวัขึ Jน แต่
ปัจจบุนัทางบริษัทได้ผลกัดนัด้วยกระบวนการวิจยัพฒันาในการคิดค้นและทดลองหาวตัถดุิบที
จะนํามาใช้ทดแทนวตัถดุิบเดิม เพื
อ
หาแหลง่ทดแทนใหมต่อ่ไป    
     ในปี 2556 สภาวการณ์แข่งขนัของกลุม่งานพิมพ์ฉลากกาวมีความรุนแรงเพิ
มขึ Jนอยา่งตอ่เนื
อง คูแ่ขง่ขนับริษัทตา่งชาติที
เข้ามา
ลงทนุในประเทศ มีการขยายตวัในฐานลกูค้าของบริษัท  ซึ
งทางบริษัทมีการสญูเสยีกลุม่สนิค้าบางสว่นไป  โดยที
ผ่านมาทางบริษัท
ได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพและเทคโนโลยี
 เพื
อเพิ
มศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิต ซึ
งบริษัทได้มีการลงทุนใน
เครื
องจกัรใหม่สําหรับงานพิมพ์ฉลากกาว โดยได้รับการส่งเสริมจากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุตามบตัรสง่เสริม  
ซึ
งคาดว่าจะติดตั Jงแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานได้ในประมาณ ปี 2557 สําหรับวตัถุดิบหลกัของธุรกิจคือฉลากกาวและหมึกพิมพ์  
บริษัทสามารถหาแหลง่วตัถดุิบที
สั
งซื Jอจากผู้ จําหน่ายภายในประเทศเกือบทั Jงหมด ซึ
งนบัว่าเป็นผลดีในแง่การควบคมุต้นทนุผลิต 
และลดความเสี
ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี
ยน  รวมทั Jงบริษัทก็มิได้พึ
งพาการซื Jอวตัถดุิบจากผู้ จําหนา่ยแตเ่พียงรายเดยีว 
และมิได้มีสญัญาหรือข้อผกูมดัการซื Jอวตัถดุิบกบัผู้ จําหนา่ยในอนาคต 
      ในปี 2556 สภาวการณ์แข่งขนัของกลุม่ผลิตหลอดลามิเนต เพื
อใช้บรรจุยาสีฟัน เนื
องจากเป็นการผลิตที
ใช้เทคโนโลยีและ
ความชํานาญเฉพาะ ซึ
งการลงทนุในเครื
องจกัรคอ่นข้างสงู และไมส่ามารถดดัแปลงไปใช้ในอตุสาหกรรมชนิดอื
นได้ จึงทําให้สินค้า
ชนิดนี Jมีคูแ่ขง่ขนัไมม่ากราย พบวา่ บริษัทมีคูแ่ขง่ขนัหลกัภายในประเทศมีเพียงรายเดียว แตจ่ะมีคูแ่ขง่จากต่างประเทศ ในภมูิภาค
อาเซียนเข้ามา  โดยลกัษณะการดําเนินธุรกิจและการติดตอ่ซื Jอขายยงัคงเป็นไปแบบเดิม ไมม่ีการเปลี
ยนแปลงมากนกั  แต่ปัจจุบนั
ทางบริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ที
จะหาวัสดุที
นํามาใช้ทดแทนวัตถุดิบที
ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ โดยได้พัฒนาทาง
เทคโนโลย ีทําให้บริษัทสามารถผลติหลอดที
ใช้  Aluminum Foil ที
บางลง ซึ
งสามารถลดต้นทนุผลติได้ อีกทั Jงยงัเป็นผลดีตอ่ลกูค้าที

สามารถลดต้นทนุการผลติได้เช่นกนั 
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2. ความสามารถในการทาํกาํไร             
     ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปีที
ผา่นมา 

    หน่วย : บาท 
 2556 2555 2554 
รายได้จากการขาย 
รายได้อื
น 
รายได้รวม 

คา่ใช้จา่ยรวม 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 

1,247,004,629 
     36,168,297 
1,283,172,926 

1,184,884,790 
       6,040,790 

1,088,980,120 
      31,727,503 
1,120,707,623 

1,032,359,779 
        6,020,135 

1,077,652,069 
     34,692,507 
1,112,344,576 

1,032,339,427 
       6,219,449 

กาํไรก่อนดอกเบี Nยจ่ายและภาษีเงนิได้    104,328,926      94,367,979     86,224,598 
ดอกเบี Jยจ่าย 
ภาษีเงินได้ 

- 
       6,673,164 

- 
        5,337,493 

- 
      7,916,695 

กาํไรสุทธิ     97,655,762      89,030,486     78,307,903 
 
         ผลการดําเนินงาน ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเพิ
มขึ Jนจากปีที
ผ่านมา โดยสว่นใหญ่อนัเนื
องมาจากการเพิ
มรายได้จาก
การขายของกลุม่ผลิตภณัฑ์ฟิล์มที
มีอตัราการเติบโตสงูขึ Jนอย่างสมํ
าเสมอ จึงสง่ผลให้สว่นแบ่งตลาดของกลุม่สินค้าฟิล์มขยบัตวั
เพิ
มขึ Jนตาม ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายรวมเพิ
มขึ Jนจากปีที
ผา่นมา ซึ
งสว่นใหญ่มาจากต้นทนุขายที
ผนัแปรตามรายได้จากการขายฟิล์ม 
ซึ
งอตัราการเพิ
มขึ Jนของรายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมของปีนี J จึงอยู่ในสดัสว่นใกล้เคียงกบัปีที
ผ่านมา รวมทั Jงอตัราการเพิ
มขึ Jนของ
กําไรสทุธิของบริษัทของปีนี J ซึ
งอยูใ่นสดัสว่นใกล้เคียงกบัปีที
ผา่นมาเช่นเดียวกนั สาํหรับสว่นงานกลุม่ผลติภณัฑ์งานพิมพ์ฉลากกาว 
และกลุม่ผลิตภณัฑ์หลอดลามิเนต ยงัคงมีอตัราการเติบโตด้านยอดขายในปี 2556 ไม่มากนกั จึงไม่ส่งผลต่ออตัราต้นทุนต่อ
ยอดขายของบริษัท 
 

          อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไรเปรียบเทียบ 3 ปีที
ผา่นมา 
 

  2556 2555 2554 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)   
     อตัรากําไรขั Jนต้น (%) 14.79 14.85 13.11 
     อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.37 8.67 8.00 
     อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 191.60 61.56 199.12 
     อตัรากําไรสทุธิ (%) 7.57 7.90 7.00 
     อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) (%) 11.10 11.03 10.57 
       
           อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไรในปี 2556 โดยภาพรวมบริษัทมีอตัราสว่นตวัเลขไมแ่ตกต่างจากปีที
ผ่านมา 
ยงัคงอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั  ซึ
งแสดงถึงบริษัทมีการบริหารจดัการในการหากําไรได้ในระดบัที
เหมาะสมสมํ
าเสมอ และดาํเนินการ
ได้อยา่งตอ่เนื
อง 
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3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  
   3.1. ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปีที
ผา่นมา 
               หนว่ย : บาท 

 2556 2555 2554 
สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม 502,607,386 521,672,971 528,717,559 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนรวม 532,543,305 453,650,387 403,756,372 

สินทรัพย์รวมทั Nงสิ Nน 1,035,150,691 975,323,358 932,473,931 
หนี Jสนิหมนุเวียนรวม 150,031,771 163,216,403 189,208,800 
หนี Jสนิไมห่มนุเวียนรวม 5,675,350 5,119,146 2,507,808 

หนี Nสนิรวมทั Nงสิ Nน 155,707,121 168,335,549 191,716,608 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 879,443,570 806,987,809 740,757,323 

หนี Nสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้นรวมทั Nงสิ Nน 1,035,150,691 975,323,358 932,473,931 
 

         ฐานะทางการเงินในปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ
มขึ Jนจากปีที
ผ่านมา โดยสว่นใหญ่อนัเนื
องมาจากการเพิ
มขึ Jนในสว่น
ของสินทรัพย์กลุม่ที
ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) ซึ
งบริษัทมีการลงทนุที
ต้องใช้เงินส่วนใหญ่เป็นการลงทนุเพิ
มเติมในส่วนของ
เครื
องจักรและเครื
องมือเครื
องใช้ที
เกี
ยวกบักลุ่มบริการงานพิมพ์ ทั Jงนี Jเนื
องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว สาํหรับลกูหนี Jการค้าทั Jงในสว่นของกิจการที
เกี
ยวข้องกนัและบริษัทอื
น ซึ
งบริษัทมีนโยบายในการตั Jงค่าเผื
อหนี J
สงสยัจะสญูโดยพิจารณาจากฐานะปัจจุบนัของลกูหนี Jและประมาณการขึ Jนจากจํานวนที
คาดว่าอาจเก็บหนี Jไม่ได้  โดยบริษัทมี
ลกูค้าจํานวนมากรายที
มีการกระจายครอบคลมุทั Jงผู้ผลิต, ผู้ จําหน่าย และลกูค้าเหลา่นั Jนอยู่ในตลาดที
กระจายอย่างหลากหลาย 
ด้วยเหตผุลเหลา่นี Jทําให้เชื
อวา่ไมม่ีการเพิ
มเติมความเสี
ยงจากการกระจกุตวัของลกูค้ากลุม่ใดกลุม่หนึ
ง 
 

3.2. อตัราสว่นแสดงความสามารถในการบริหารสนิทรัพย์เปรียบเทียบ 3 ปีที
ผา่นมา 
 

  2556 2555 2554 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)   
     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ROA) (%) 9.49 9.18 8.44 
     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 21.20 22.58 22.14 
     อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.25 1.16 1.21 
 

         อตัราสว่นแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ในปี 2556 โดยภาพรวม บริษัทมีตวัเลขอตัราสว่นไม่แตกต่างจากปีที

ผ่านมา ยงัคงอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ
งแสดงถึงบริษัทมีการบริหารจัดการในการใช้สินทรัพย์ เพื
อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ในระดบัที
เหมาะสม สมํ
าเสมอและดําเนินการได้อยา่งตอ่เนื
อง 
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4. ความเพียงพอของเงนิทุน 
บริษัทมีกระแสเงินสดจากการกิจกรรมดําเนินงานเป็นบวกอย่างสมํ
าเสมอ บริษัทสามารถหมนุเวียนกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงาน โดยไมม่ีการใช้แหลง่เงินทนุจากภายนอก   
   - อตัราสว่นแสดงสภาพคลอ่ง, ความสามารถในการชําระหนี J และนโยบายทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปีที
ผา่นมา 
 

  2556 2555 2554 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
     อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.35 3.20 2.79 
     อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 2.60 2.67 2.30 
     อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี Jการค้า เทา่ 3.76 3.57 3.59 
     ระยะเวลาเก็บหนี Jเฉลี
ย วนั 95.81 100.93 100.19 
     อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 11.40 12.84 10.91 
     ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี
ย วนั 31.58 28.04 32.99 
     อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี J เทา่ 11.13 7.49 8.85 
     ระยะเวลาชําระหนี J วนั 32.35 48.06 40.67 
     Cash Cycle วนั 95.04 80.91 92.51 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)   
     อตัราสว่นหนี Jสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.18 0.21 0.26 
     อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี Jย เทา่ N/A N/A N/A 
     อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั(หลกัเงินสด) เทา่ 1.35 0.19 0.69 
     อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  30.13*  30.70 31.63 
                        * ยงัไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง, ความสามารถในการชําระหนี J และ นโยบายทางการเงินในปี  2556 โดยภาพรวมบริษัทมี
อตัราส่วนสภาพคลอ่งอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกบักระแสเงินสด โดยบริษัทไม่มีปัญหาในเรื
องของสภาพคล่องและ
ตวัเลขอตัราสว่นแสดงสภาพคลอ่งในปีนี J ไมไ่ด้แตกตา่งไปจากปีที
ผา่นมา ยงัคงอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนักบัปีที
ผา่นมา   

 

     5 ปัจจัยที?มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 
 แนวโน้มของสภาวการณ์แข่งขนัของอตุสาหกรรมฟิล์มที
ยงัคงมีการแข่งขนัสงูขึ Jน ทั Jงเรื
องราคา คณุภาพผลติภณัฑ์และ
การบริการ รวมทั Jงความผนัผวนของราคาวตัถดุิบเม็ดพลาสติก ซึ
งขึ Jนอยูก่บัการปรับตวัขึ Jนลงของราคานํ Jามนัและความผนัผวนของ
ค่าเงินบาทในอนาคต  ซึ
งสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในระดบัหนึ
ง แต่เนื
องจากกลุ่มผลิตภณัฑ์ฟิล์ม มีแนวโน้ม
อัตราการเติบโตสูงขึ Jนอย่างสมํ
าเสมอ จึงส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มสินค้าฟิล์มของบริษัทขยับตัวเพิ
มขึ Jนตามไปด้วย  
ประกอบกับบริษัทมีการสั
งซื Jอวัตถุดิบเม็ดพลาสติกจากผู้ จัดจําหน่ายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทําให้ลดความเสี
ยงจาก     
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี
ยนในการสั
งซื Jอวตัถดุิบจากตา่งประเทศ 
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รายงานผ ูส้อบบญัชี 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ    ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการ บริษัทไทย โอ.พ.ีพ.ีจาํกัด (มหาชน) 
  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยีของบริษัทไทย โอ.พี.พี.จํากดั (มหาชน) ซึ
งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 งบแสดงการเปลี
ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น งบกําไรขาดทนุ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและ
งบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ Jนสดุวนัเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที
สําคญัและหมายเหตุเรื
องอื
นๆและได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัทไทย โอ.พี.พี.จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  
 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี Jโดยถูกต้องตามที
ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี
ยวกบัการควบคมุภายในที
ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื
อให้สามารถจดัทํางบการเงินที
ปราศจากการ
แสดงข้อมลูที
ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี 
 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ
งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบตังิาน
ตรวจสอบเพื
อให้ได้ความเชื
อมั
นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที
ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั
หรือไม ่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื
อให้ได้มาซึ
งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี
ยวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูใน  
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที
เลอืกใช้ขึ Jนอยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ
งรวมถึงการประเมินความเสี
ยงจากการแสดงข้อมลูที
ขดั
ต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี
ยงดงักล่าว 
ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที
เกี
ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที
ควรของกิจการ              
เพื
อออกแบบวิธีการตรวจสอบที
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื
อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที
ผู้ บริหารใช้และ               
ความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที
จดัทําขึ Jนโดยผู้บริหาร รวมทั Jงการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  
 

ข้าพเจ้าเชื
อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื
อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น  
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสียข้างต้นนี Jแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2556 และ 
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ Jนสดุวนัเดียวกนั ของบริษัทไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน)และงบการเงินเฉพาะแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ Jนสดุวนัเดียวกนั ของบริษัทไทย โอ.พี.พี. 
จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที
ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 

 (นายสมุติร    ขอไพบลูย์) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ทะเบียนเลขที
  4885 

 
สาํนกังาน  เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที
  27 กมุภาพนัธ์ 2557 
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งบการเงิน 
บริษัทไทย โอ.พี.พี.  จํากดั  (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วนัที
  31 ธนัวาคม  2556 

สนิทรัพย์ 
                                                                                                                                                    บ า ท 
     งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุ    
     ตามวีธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษัท 
      ณ วนัที
  ณ วนัที
 ณ วนัที
  ณ วนัที
  ณ วนัที
 ณ วนัที
 
    หมายเหต ุ  31 ธนัวาคม 

2556  
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 
2555 

 31 ธนัวาคม 
2556  

31 ธนัวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

      (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ 
สนิทรัพย์หมนุเวียน         
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 31,559,078 8,773,794 66,282,098 31,559,078 8,773,794 66,282,098 
 เงินลงทนุชั
วคราว - สทุธิ 5 25,797,975 127,954,893 58,168,852 25,797,975 127,954,893 58,168,852 
 ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  6 และ 21 69,614,801 44,993,129 95,984,620 69,614,801 44,993,129 95,984,620 
 ลกูหนี Jการค้า - กิจการอื
น - สทุธิ 7 262,250,214 254,146,340 215,461,328 262,250,214 254,146,340 215,461,328 
 ลกูหนี Jอื
น         
  รายได้ค้างรับ - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  21 10,118,309 8,665,662 10,082,309 10,118,309 8,665,662 10,082,309 
  อื
นๆ   6,908,066 3,202,096 6,104,375 6,908,066 3,202,096 6,104,375 
 เงินให้กู้ ยืมระยะสั Jนแก่พนกังาน  465,734 391,808 221,382 465,734 391,808 221,382 
 สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 8 93,224,069 70,371,723 74,079,653 93,224,069 70,371,723 74,079,653 
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื
น  2,669,140 3,173,526 2,332,942 2,669,140 3,173,526 2,332,942 
   รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน  502,607,386 521,672,971 528,717,559 502,607,386 521,672,971 528,717,559 
           
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน        
 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 9 และ 21 51,594,712 45,553,922 39,533,787 27,421,905 27,421,905 27,421,905 
 ที
ดนิ  อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ  10 และ 12 460,725,147 390,233,881 353,625,715 460,725,147 390,233,881 353,625,715 
 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 11 และ 21 5,605,628 6,166,095 5,681,507 5,605,628 6,166,095 5,681,507 
 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 3 และ 18 5,976,752 5,450,080 4,544,958 5,976,752 5,450,080 4,544,958 
 สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื
น        
  คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 20.5 6,300,000 5,960,000 - 6,300,000 5,960,000 - 
  เงินมดัจําเพื
อซื Jอเครื
องจกัร  1,374,114 - - 1,374,114 - - 
  อื
นๆ   966,953 286,409 370,405 966,953 286,409 370,405 

   รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน  532,543,306 453,650,387 403,756,372 508,370,499 435,518,370 391,644,490 

รวมสนิทรัพย์   1,035,150,692 975,323,358 932,473,931 1,010,977,885 957,191,341 920,362,049 

           

         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ
งของงบการเงินนี J 
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บริษัทไทย โอ.พี.พี.  จํากดั  (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัที
  31 ธนัวาคม  2556 
หนี Jสนิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 

                                                                                                                                                   บ า ท 
     งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุ    
     ตามวีธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษัท 
          ณ วนัที
               ณ           วนัที
 ณ วนัที
  ณ วนัที
  ณ วนัที
      ณ วนัที
 

    
หมายเหต ุ 31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

      (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ 
หนี Jสนิหมุนเวียน         
 เจ้าหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั 21     55,517,078   85,746,227 106,170,087 55,517,078 85,746,227 106,170,087 
 เจ้าหนี Jการค้า - กิจการอื
น      39,965,461   27,174,258 28,460,914 39,965,461 27,174,258 28,460,914 
 เจ้าหนี Jอื
น         
  คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 21     52,293,606   46,737,882 43,117,727 52,293,606 46,737,882 43,117,727 
  เจ้าหนี Jคา่ซื Jอสนิทรัพย์           774,772 1,319,210 8,824,091 774,772 1,319,210 8,824,091 
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย           479,229    519,210 676,355 479,229 519,210 676,355 
 หนี Jสนิหมุนเวียนอื
น        1,001,625 1,719,616 1,959,626 1,001,625 1,719,616 1,959,626 
   รวมหนี Jสนิหมนุเวียน     150,031,771 163,216,403 189,208,800 150,031,771 163,216,403 189,208,800 
หนี Jสนิไม่หมนุเวียน         
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13       5,675,350 5,119,146 2,507,808 5,675,350 5,119,146 2,507,808 
   รวมหนี Jสนิไม่หมนุเวียน        5,675,350 5,119,146 2,507,808 5,675,350 5,119,146 2,507,808 
  รวมหนี Jสนิ     155,707,121 168,335,549 191,716,608 155,707,121 168,335,549 191,716,608 
สว่นของผู้ ถือหุ้น         
 ทนุเรือนหุ้น         
  ทนุจดทะเบียน         
   หุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น         
   มลูคา่หุ้นละ 10.00  บาท      60,000,000   60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 

  ทนุที
ออกและชําระแล้ว        
   หุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น         
   มลูคา่หุ้นละ 10.00 บาท      60,000,000   60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 
 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั      52,000,000   52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000 
 กําไรสะสม         
  จดัสรรแล้ว        
   ทนุสํารองตามกฎหมาย 14       6,000,000     6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
  ยงัไม่ได้จดัสรร     780,793,419 708,337,657 642,107,171 737,270,764 670,855,792 610,645,441 
 องค์ประกอบอื
นของสว่นของผู้ ถือหุ้น     (19,349,848)  (19,349,848) (19,349,848) - - - 
   รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น     879,443,571 806,987,809 740,757,323 855,270,764 788,855,792 728,645,441 
รวมหนี Jสนิและสว่นของผู้ ถือหุ้น  1,035,150,692 975,323,358 932,473,931 1,010,977,885 957,191,341 920,362,049 

           

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ
งของงบการเงินนี J 
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บริษัทไทย โอ.พี.พี.  จํากดั  (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี
ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
  31 ธนัวาคม  2556 

                                                                                                                                    บ า ท 

  งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 
        องค์ประกอบอื
น  

     ของสว่นของผู้ ถือหุ้น  
   กําไรสะสม กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื
น  

  ทนุที
ออก สว่นเกิน
มลูคา่ 

จดัสรรแล้ว   ผลตา่งของอตัรา
แลกเปลี
ยน 

 

 หมายเหต ุ และชําระ
แล้ว 

หุ้นสามญั ทนุสํารองตาม
กฎหมาย 

ยงัไม่ได้
จดัสรร 

จากการแปลงคา่งบ
การเงิน 

รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 1 มกราคม 2556 - ตามที

รายงานไว้เดมิ 

 60,000,000 52,000,000 6,000,000 702,887,577 (19,349,848) 801,537,729 

ผลสะสมของการเปลี
ยนแปลงนโยบายการบญัชี        
เกี
ยวกบัภาษีเงินได้ 3 - - - 5,450,080  - 5,450,080 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 1 มกราคม 2556 - 
ที
ปรับปรุงแล้ว 

 60,000,000 52,000,000 6,000,000 708,337,657 (19,349,848) 806,987,809 

เงินปันผลจ่าย 15 - -  - (25,200,000)  - (25,200,000) 
การเปลี
ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้นสําหรับปี        

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  - -  - 97,655,762  - 97,655,762 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 31  ธนัวาคม  2556  60,000,000 52,000,000 6,000,000 780,793,419 (19,349,848) 879,443,571 

        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 1 มกราคม 2555 - ตามที

รายงานไว้เดมิ 

 60,000,000 52,000,000 6,000,000 637,562,213 (19,349,848) 736,212,365 

ผลสะสมของการเปลี
ยนแปลงนโยบายการบญัชี        

เกี
ยวกบัภาษีเงินได้ 3 - - - 4,544,958   - 4,544,958 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 1 มกราคม 2555 - ที

ปรับปรุงแล้ว 

 60,000,000 52,000,000 6,000,000 642,107,171 (19,349,848) 740,757,323 

เงินปันผลจ่าย 15 - - - (22,800,000)   - (22,800,000) 
การเปลี
ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้นสําหรับปี        

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  - - - 89,030,486   - 89,030,486 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 31  ธนัวาคม  2555  60,000,000 52,000,000 6,000,000 708,337,657 (19,349,848) 806,987,809 

 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ
งของงบการเงินนี J 
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บริษัทไทย โอ.พี.พี.  จํากดั  (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี
ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
  31 ธนัวาคม  2556 

                                                                                                                                      บ า ท 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    กําไรสะสม  
      ทนุที
ออก      สว่นเกินมลูคา่    จดัสรรแล้ว    
 

หมายเหต ุ
     และชําระแล้ว     หุ้นสามญั     ทนุสํารองตาม             

       กฎหมาย 
ยงัไม่ได้
จดัสรร 

   รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 1 มกราคม 2556 - ตามที

รายงานไว้เดมิ 

 60,000,000 52,000,000 6,000,000 665,405,712 783,405,712 

ผลสะสมของการเปลี
ยนแปลงนโยบายการบญัชี       
เกี
ยวกบัภาษีเงินได้ 3 - -            - 5,450,080 5,450,080 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 1 มกราคม 2556 - ที
ปรับปรุง
แล้ว 

 60,000,000 52,000,000 6,000,000 670,855,792 788,855,792 

เงินปันผลจ่าย 15  -   - - (25,200,000) (25,200,000) 
การเปลี
ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้นสําหรับปี       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี    -   - - 91,614,972 91,614,972 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 31  ธนัวาคม  2556  60,000,000 52,000,000 6,000,000 737,270,764 855,270,764 

       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 1 มกราคม 2555 - ตามที

รายงานไว้เดมิ 

 60,000,000 52,000,000 6,000,000 606,100,483 724,100,483 

ผลสะสมของการเปลี
ยนแปลงนโยบายการบญัชี       
เกี
ยวกบัภาษีเงินได้ 3     -      -             - 4,544,958 4,544,958 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 1 มกราคม 2555 - ที
ปรับปรุง
แล้ว 

 60,000,000 52,000,000 6,000,000 610,645,441 728,645,441 

เงินปันผลจ่าย 15    -      -  - (22,800,000) (22,800,000) 
การเปลี
ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้นสําหรับปี       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี     -      -  - 83,010,351 83,010,351 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที
 31  ธนัวาคม  2555  60,000,000 52,000,000 6,000,000 670,855,792 788,855,792 

 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ
งของงบการเงินนี J 
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บริษัทไทย โอ.พี.พี.  จํากดั  (มหาชน) 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
  31  ธนัวาคม  2556 
                                                                                                  บ า ท 
    งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุ   

    ตามวีธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   หมายเหต ุ 2556 2555 2556 2555 
     (ปรับปรุงใหม)่        (ปรับปรุงใหม)่ 
รายได้        
 รายได้จากการขายและให้บริการ  1,247,004,629 1,088,980,120 1,247,004,629        1,088,980,120 

 รายได้อื
น   36,168,297 31,727,503 36,168,297              31,727,503 
         
  รวมรายได้ 16 1,283,172,926 1,120,707,623 1,283,172,926         1,120,707,623 
         
คา่ใช้จ่าย       
 ต้นทนุขาย   1,062,590,314 927,230,975 1,062,590,314            927,230,975 
 คา่ใช้จ่ายในการขาย  32,815,604 28,222,066 32,815,604              28,222,066 
 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  89,478,872 76,906,738 89,478,872              76,906,738 
        
  รวมคา่ใช้จ่าย 17 1,184,884,790 1,032,359,779 1,184,884,790         1,032,359,779 
        
สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  6,040,790 6,020,135    -             - 
        
กําไรก่อนภาษีเงินได้  104,328,926 94,367,979 98,288,136               88,347,844 
        
ภาษีเงินได้  18 6,673,164 5,337,493 6,673,164                 5,337,493 

        

กําไรสําหรับปี   97,655,762 89,030,486 91,614,972                83,010,351 

        
กําไรตอ่หุ้นขั Jนพื Jนฐาน   16.28     14.84     15.27                 13.84 

        
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี
ยถ่วงนํ Jาหนกั (หุ้น)  6,000,000 6,000,000 6,000,000                   6,000,000 

 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ
งของงบการเงินนี J 
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บริษัทไทย โอ.พี.พี.  จํากดั  (มหาชน) 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
  31  ธนัวาคม  2556 
.       
                                                                                                       บ า ท 
   งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุ   

   ตามวีธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษัท 
      2556          2555     2556 2555 
               (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 
       
กําไรสําหรับปี  97,655,762         89,030,486 91,614,972    83,010,351 
       
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื
นสําหรับปี     
 ผลตา่งของอตัราแลกเปลี
ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน -             -  -       - 
       
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 97,655,762        89,030,486 91,614,972      83,010,351 

       
       

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ
งของงบการเงินนี J 
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บริษัทไทย โอ.พี.พี.  จํากดั  (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
  31  ธนัวาคม  2556 
                                                                                                            บ า ท 
    งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุ   
    ตามวีธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษัท 
    2556 2555     2556           2555 
      (ปรับปรุงใหม)่    (ปรับปรุงใหม)่  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     
 กําไรสําหรับปี 97,655,762 89,030,486 91,614,972 83,010,351 
 รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเป็นเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรม

ดําเนินงาน 
    

  ดอกเบี Jยรับ (810,075)       (694,891) (810,075)      (694,891) 
  คา่เสื
อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 68,081,524   58,862,880 68,081,524  58,862,880 
  หนี Jสงสยัจะสญู (กลบัรายการ) 468,439            2,213 468,439          2,213 
  ปรับปรุงการลดมลูคา่ของสนิค้า เพิ
มขึ Jน (ลดลง) 6,953,685     5,435,973 6,953,685   5,435,973 
  คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 2,844,595     2,611,338 2,844,595    2,611,338 
  คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 7,199,835     6,242,615 7,199,835    6,242,615 
  คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (526,672)        (905,122) (526,672)       (905,122) 
  ขาดทนุ (กําไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (920,773)         - (920,773)           - 
  ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี
ยนที
ยงัไม่เกิดขึ Jน (110,946)            (2,186) (110,946)           (2,186) 
 

 
ขาดทนุ (กําไร) ที
ยงัไม่เกิดขึ Jนจากการเปลี
ยนแปลงมลูคา่หลกัทรัพย์
เพื
อค้า 

(481,111)        (873,436) (481,111)       (873,436) 

  ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายหลกัทรัพย์เพื
อค้า (1,463,959)         (941,113) (1,463,959)        (941,113) 
  ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายที
ดนิ อาคารและอปุกรณ์         -         (377,425)        -        (377,425) 
  โอนที
ดิน อาคาร และอปุกรณ์เป็นคา่ใช้จ่าย 13,574           16,044 13,574          16,044 
  สว่นแบ่งขาดทนุ (กําไร) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (6,040,790)      (6,020,135)        -           - 
  เงินสดจ่ายในการซื Jอหลกัทรัพย์เพื
อค้า (1,087,680,012)  (959,808,814) (1,087,680,012) (959,808,814) 
  เงินสดรับจากการจําหน่ายหลกัทรัพย์เพื
อค้า 1,188,782,000  882,787,322 1,188,782,000 882,787,322 
  ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (24,621,672)    50,991,491 (24,621,672)   50,991,491 
  ลกูหนี Jการค้า - กิจการอื
น ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (8,352,554)    (38,690,132) (8,352,554)  (38,690,132) 
  ลกูหนี Jอื
น ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (1,993,010)      2,891,292 (1,993,010)    2,891,292 
  เงินให้กู้ ยืมระยะสั Jนแก่พนกังาน ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (73,926)        (170,426) (73,926)      (170,426) 
  สนิค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (30,454,613)     (1,728,043) (30,454,613)   (1,728,043) 
  สนิทรัพย์หมนุเวียนอื
น ลดลง (เพิ
มขึ Jน) 504,386        (840,584) 504,386      (840,584) 
  เจ้าหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั เพิ
มขึ Jน (ลดลง) (30,229,149)   (20,423,860) (30,229,149)  (20,423,860) 
  เจ้าหนี Jการค้า - กิจการอื
น เพิ
มขึ Jน (ลดลง) 12,682,390    (1,281,563) 12,682,390   (1,281,563) 
  เจ้าหนี Jอื
น - คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ
มขึ Jน (ลดลง) 5,555,724     3,620,155 5,555,724    3,620,155 
  เจ้าหนี Jอื
น - คา่ซื Jอสนิทรัพย์ เพิ
มขึ Jน (ลดลง) (544,438)     (8,824,091) (544,438)    (8,824,091) 
  หนี Jสนิหมุนเวียนอื
น เพิ
มขึ Jน (ลดลง) (717,991)        (240,010) (717,991)       (240,010) 
  จ่ายชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (1,367,618)         - (1,367,618)         - 
  จ่ายภาษีเงินได้ (7,239,816)     (6,399,760) (7,239,816)    (6,399,760) 
        

   เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 187,112,790 54,270,218 187,112,789   54,270,218 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ
งของงบการเงินนี J 
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บริษัทไทย โอ.พี.พี.  จํากดั  (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
  31  ธนัวาคม  2556 
                                                                                                           บ า ท 
    งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุ   
    ตามวีธีสว่นได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษัท 
                2556          2555              2556   2555 
       (ปรับปรุงใหม)่   (ปรับปรุงใหม)่  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ     
  รับดอกเบี Jย 810,075 804,315 810,075    804,315 
  เงินลงทนุชั
วคราว ลดลง (เพิ
มขึ Jน) 3,000,000 (3,000,000) 3,000,000 (3,000,000) 
  เงินสดรับจากการเงินลงทนุชั
วคราวครบกําหนด         - 12,050,000         -             12,050,000 
  คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (340,000) (5,960,000) (340,000) (5,960,000) 
  เงินสดจ่ายในการซื Jอที
ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (137,021,894) (92,434,269) (137,021,894)            (92,434,269) 
  เงินสดรับจากการจําหน่ายที
ดนิ อาคารและอปุกรณ์        - 377,436       -    377,436 
  เงินสดจ่ายในการซื Jอสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (177,813) (900,000) (177,813)    (900,000) 
 

 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื
น - เงินมดัจําเพื
อซื Jอเครื
องจกัร 
ลดลง (เพิ
มขึ Jน) 

(4,717,329)         - (4,717,329)     - 

  สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื
น - อื
นๆ ลดลง (เพิ
มขึ Jน) (680,544) 83,996 (680,544)       83,996 
         
   เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (139,127,505) (88,978,522) (139,127,505)            (88,978,522) 

        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     
  เงินปันผลจ่าย (25,200,000) (22,800,000) (25,200,000)            (22,800,000) 
        
   เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (25,200,000) (22,800,000) (25,200,000)            (22,800,000) 
        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิ
มขึ Jน (ลดลง) สทุธิ 22,785,285 (57,508,304) 22,785,284            (57,508,304) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 8,773,794 66,282,098 8,773,794             66,282,098 

        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ Jนปี 31,559,079 8,773,794 31,559,078 8,773,794 

        
กิจกรรมที
ไม่กระทบเงินสด     

 ลกูหนี Jอื
น ลดลง (เพิ
มขึ Jน) เนื
องจากการโอนเงินจ่ายลว่งหน้า     
  คา่ซื Jอสนิทรัพย์ถาวรไปเป็นที
ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 177,608 1,318,210 177,608 1,318,210 

       
 โอนสนิค้าระหว่างทางไปเป็นที
ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 648,582        - 648,582  - 

        
 เจ้าหนี Jอื
นเพิ
มขึ Jนจากการซื Jอสนิทรัพย์          - 1,319,210          - 1,319,210 

 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ
งของงบการเงินนี J 
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บริษัทไทย โอ.พ.ีพ.ีจาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสิ Nนสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2556 
 

1. ข้อมลูทั
วไป 
  

1.1 เรื
องทั
วไป 
บริษัทฯ ได้จัดตั Jงขึ Jนเป็นบริษัทจํากัด ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย  

เมื
อวันที
 12 พฤษภาคม 2526 ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ตาม
กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั เมื
อวนัที
 3 มิถนุายน 2537 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดย
ดําเนินธุรกิจหลกัในการผลติและจําหนา่ยพลาสติกฟิล์ม หลอดลามิเนตและผลติภณัฑ์ใช้ในการหีบหอ่ 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีที
ทําการดงัตอ่ไปนี J 

1.  สาํนกังานใหญ่ - 1741 ถนนจนัทน์  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

2. สาขาที
 1 - 1 1 9   หมู่ ที
  4  ถนนฉลองก รุ ง  แ ขว งลํ าปลา ทิ ว  เ ขตลาดก ระบั ง 
กรุงเทพมหานคร 

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

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

5. สาขาที
 4 - 107  นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั  หมู่ 4  ถนนฉลองกรุง  แขวงลําปลาทิว  
   เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร 

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

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

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

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

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

งบการเงินนี Jได้จัดทําขึ Jนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที

ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

งบการเงินนี Jได้จดัทําขึ Jนโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตที่
ได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื
นในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ Jนจากงบการเงินที
เป็นภาษาไทย ในกรณีที
มีเนื Jอความขดัแย้งกนั
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตา่งกนัให้ใช้งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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1.3 บคุคลและกิจการที
เกี
ยวข้องกนั 
 

1.3.1 กิจการที
ถกูควบคมุโดยบริษัทฯ และกิจการที
เกี
ยวข้องกนัที
มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั มีดงันี J 

            ชื
อบริษัท             ประเภทธุรกิจ     ลกัษณะความสมัพนัธ์     สดัส่วนการถือหุ้น 
บริษัทร่วม       
L.S  Pack  Co.,  Ltd.        ผลิตหลอดลามิเนต  ถือหุ้นและ/หรือ             25% 
(จดัตั Jงขึ Jนในประเทศสาธารณรัฐ    กรรมการร่วมกนั   
สงัคมนิยมเวียดนาม)    

 
  

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

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

- นายสธีุ         ลิ
มอติบลูย์ 
- นายชวลติ     ลิ
มอติบลูย์ 
- ร.ต.อ.สเุมธ   ลิ
มอติบลูย์ 
 

1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่
1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที
มีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชี
ใหมที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ และมีผลบงัคบัใช้ตั Jงแตร่อบระยะเวลาบญัชีที
เริ
มในหรือหลงัวนัที
   
 1 มกราคม 2556 ซึ
งฉบบัที
เกี
ยวข้องกบับริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี J 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที
 12 เรื
อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที
 21 (ปรับปรุง 2552) เรื
อง ผลกระทบจากการเปลี
ยนแปลง 

ของอตัราแลกเปลี
ยนเงินตราตา่งประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที
 8 เรื
อง สว่นงานดําเนินงาน 
การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวข้างต้นในปีปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่อ 
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งบการเงินที
มีนยัสาํคญันอกจากที
กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 
 

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่
ยงัไมม่ีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 
ตั Jงแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินซึ
งมีผลบงัคบัใช้ตั Jงแตร่อบระยะเวลาบญัชีที
เริ
มในหรือหลงัวนัที
 1 มกราคม ใน
ปีดงัตอ่ไปนี J 

 ปีที
มีผลบงัคบัใช้ 
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที
   1  (ปรับปรุง 2555) เรื
อง การนําเสนองบการเงิน 2557 

ฉบบัที
 12  (ปรับปรุง 2555) เรื
อง ภาษีเงินได้ 2557 
ฉบบัที
 17  (ปรับปรุง 2555) เรื
อง สญัญาเช่า 2557 
ฉบบัที
 18  (ปรับปรุง 2555) เรื
อง รายได้ 2557 
ฉบบัที
 24  (ปรับปรุง 2555) เรื
อง การเปิดเผยข้อมลูเกี
ยวกบับคุคลหรือกิจการ  

 ที
เกี
ยวข้องกนั 2557 
ฉบบัที
 28  (ปรับปรุง 2555) เรื
อง เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2557 
ฉบบัที
 31  (ปรับปรุง 2555) เรื
อง สว่นได้เสยีในการร่วมค้า 2557 
ฉบบัที
 34  (ปรับปรุง 2555) เรื
อง งบการเงินระหวา่งกาล 2557 
  

 ปีที
มีผลบงัคบัใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที
  2  (ปรับปรุง 2555) เรื
อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2557 
ฉบบัที
  3  (ปรับปรุง 2555) เรื
อง การรวมธุรกิจ 2557 
ฉบบัที
  4  (ปรับปรุง 2555) เรื
อง สญัญาประกนัภยั 2559 
ฉบบัที
  5  (ปรับปรุง 2555) เรื
อง สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที
ถือไว้เพื
อขาย  

และการดําเนินงานที
ยกเลกิ 2557 
ฉบบัที
  8  (ปรับปรุง 2555) เรื
อง สว่นงานดําเนินงาน  

การตีความมาตรฐานการบญัชี 2557 
ฉบบัที
 15  เรื
อง สิ
งจงูใจสญัญาเช่าดําเนินงาน 2557 
ฉบบัที
 27  เรื
อง การประเมินเนื Jอหาของรายการที
เกี
ยวกบัรูปแบบ  

 ของกฎหมายตามสญัญาเช่า 2557 
ฉบบัที
 29  เรื
อง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 2557 
ฉบบัที
 32  เรื
อง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต์ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที
  1   เรื
อง การเปลี
ยนแปลงในหนี Jสนิที
เกิดขึ Jนจากการรื Jอถอน การบรูณะ  

 และหนี Jสนิที
มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 2557 
ฉบบัที
  4   เรื
อง การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม ่ 2557 
ฉบบัที
  5   เรื
อง สทิธิในสว่นได้เสยีจากกองทนุการรื Jอถอน การบรูณะและ  
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 การปรับปรุงสภาพแวดล้อม 2557 
ฉบบัที
  7   เรื
อง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที
 29  

 เรื
อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที
มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 2557 
ฉบบัที
 10  เรื
อง งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 2557 
ฉบบัที
 12  เรื
อง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 2557 
ฉบบัที
 13  เรื
อง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 2557 
ฉบบัที
 17  เรื
อง การจ่ายสนิทรัพย์ที
ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 2557 
ฉบบัที
 18  เรื
อง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 2557 

 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัที
 1 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัที
 12 (ปรับปรุง 

2555), ฉบบัที
 17 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัที
 18 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัที
 24 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัที
 28 (ปรับปรุง 2555),    
ฉบบัที
 34 (ปรับปรุง 2555) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที
 8 (ปรับปรุง 2555) จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัตอ่งบการเงินเมื
อนํามาถือปฏิบตัิ สว่นมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื
น  ๆไมเ่กี
ยวเนื
องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ดงันั Jนจึงไม่มีผลกระทบต่อ   
งบการเงินเมื
อนํามาถือปฏิบตั ิ

 

2. สรุปนโยบายการบญัชีที
สาํคญั 
 

2.1 การรับรู้รายได้ 
รายได้จากการขายจะบนัทกึเป็นรายได้ เมื
อได้สง่มอบสนิค้าและโอนความเสี
ยงและผลตอบแทนของ

สนิค้าไปยงัลกูค้าแล้ว 

บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการ เมื
อได้ให้บริการ 
 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสั Jนที
ม ี

สภาพคลอ่งสงู 
 

2.3 เงินลงทนุชั
วคราว 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื
อค้าแสดงด้วยมลูค่ายตุิธรรม บริษัทฯ บนัทึกการเปลี
ยนแปลงมลูค่าของ

หลกัทรัพย์เป็นรายการกําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทนุ 

ในกรณีที
บริษัทฯ จําหนา่ยเงินลงทนุบางสว่น การคํานวณต้นทนุสาํหรับเงินลงทนุที
จําหน่ายไปใช้วิธี 
ถวัเฉลี
ยถ่วงนํ Jาหนกั 

 

2.4 คา่เผื
อหนี Jสงสยัจะสญู 
บริษัทฯ ตั Jงค่าเผื
อหนี Jสงสยัจะสญู โดยพิจารณาจากฐานะปัจจุบนัของลกูหนี J และประมาณขึ Jนเป็น

จํานวนเทา่กบัจํานวนที
คาดวา่จะเก็บจากลกูหนี Jไมไ่ด้ 
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2.5 สนิค้าคงเหลอื 
สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทนุ (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมลูค่าสทุธิที
จะได้รับแล้วแต่ราคาใด 

จะตํ
ากวา่ 
 

2.6 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยีในงบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยีและ

บนัทกึโดยวิธีราคาทนุในงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 

2.7 ที
ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
ที
ดิน แสดงในราคาทนุ 

อาคารและอปุกรณ์ แสดงในราคาทนุสทุธิจากคา่เสื
อมราคาสะสม 

คา่เสื
อมราคา คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรัพย์ ดงันี J 

  ปี 
สว่นปรับปรุงที
ดิน 5 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 5 - 20 
เครื
องจกัรและอปุกรณ์ 5 - 20 
ระบบสาธารณปูโภค 5 - 10 
เครื
องมือเครื
องใช้ 5 - 10 
เครื
องใช้สาํนกังาน 5 
ยานพาหนะ 5 

 
2.8 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนสทุธิจากค่าตัดจําหน่ายสะสม และตดัจําหน่าย โดยวิธี
เส้นตรง ตามอายกุารใช้งานโดยประมาณเป็นเวลา 5 - 10 ปี 

 

2.9 รายการที
เป็นเงินตราตา่งประเทศ 
รายการที
เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี
ยน ณ วนัที
ที
เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี Jสินที
เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที
ในงบแสดงฐานะการเงินได้แปลงค่า 
เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี
ยน ณ วนัที
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กําไรและขาดทุนที
เกิดจากการเปลี
ยนแปลงในอตัราแลกเปลี
ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

งบการเงินของหนว่ยงานตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาท โดยสนิทรัพย์และหนี Jสนิแปลงคา่ด้วย
อตัราแลกเปลี
ยนถวัเฉลี
ยที
ธนาคารพาณิชย์รับซื Jอและขาย ณ วนัสิ Jนปี รายได้และคา่ใช้จา่ยแปลงคา่ด้วย
อตัราแลกเปลี
ยนถวัเฉลี
ยในระหวา่งปี ผลจากการแปลงคา่ดงักลา่วแสดงภายใต้สว่นของผู้ ถือหุ้นตาม
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สดัสว่นการถือหุ้นของเงินลงทนุในหนว่ยงานตา่งประเทศนั Jน 
 

2.10 เครื
องมือทางการเงิน 
เครื
องมือทางการเงินที
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร    

เงินลงทนุชั
วคราว ลกูหนี Jและเจ้าหนี Jการค้า และเจ้าหนี Jอื
น ซึ
งนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละ
รายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแตล่ะหวัข้อที
เกี
ยวข้อง 

 

2.11 การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดลุยพินิจและ 

การประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที
ไม่แน่นอนในอนาคต ที
อาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที
แสดง 
ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี Jผลที
เกิดขึ Jนจริงจึงอาจ
แตกตา่งไปจากจํานวนที
ประมาณการไว้ 

 

2.12 ผลประโยชน์พนกังาน 
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุสํารองเลี Jยงชีพ และ

ผลประโยชน์อื
นๆ เป็นคา่ใช้จ่ายเมื
อเกิดรายการ 

เงินชดเชยเมื
อออกจากงานของพนกังานตามที
กําหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรขาดทุนตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทเกี
ยวกับ
ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานนี Jคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที
ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
ที
เกิดขึ Jนจริงนั Jนอาจแตกตา่งไปจากที
ประมาณไว้ 

บริษัทฯ รับรู้กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที
เกิดขึ Jนในกําไร
ขาดทนุในงวดที
เกิดรายการ 

 

2.13 ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ของ

งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ ยกเว้นสว่นที
เกี
ยวกบัรายการที
เกี
ยวข้อง
กบัการรวมธุรกิจ หรือรายการที
รับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื
น 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที
คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อตัราภาษีที
ประกาศใช้หรือที
คาดว่ามี
ผลบงัคบัใช้ ณ วนัที
รายงาน  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี บนัทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั
วคราวที
เกิดขึ Jนระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์และหนี Jสิน ณ วันสิ Jนรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์ และหนี Jสินที

เกี
ยวข้องนั Jน 
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ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีที
คาดวา่จะใช้กบัผลแตกตา่งชั
วคราว เมื
อมี
การกลบัรายการโดยอิงกบักฎหมายที
ประกาศใช้หรือที
คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที
รายงาน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื
อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า 
กําไรเพื
อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั
วคราวดังกล่าว  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัที
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที
ประโยชน์
ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 

มีการเปลี
ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว เนื
องจากเดิมบริษัทฯไม่มีการบันทึกภาษีเงินได้ 
รอการตดับญัชี  ผลกระทบจากการเปลี
ยนแปลงนโยบายการบญัชีได้ถกูเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ 
งบการเงินระหวา่งกาลข้อ 3 

 

2.14 กําไรตอ่หุ้นขั Jนพื Jนฐาน 
กําไรต่อหุ้นขั Jนพื Jนฐาน คํานวณโดย การหารกําไรสําหรับปีด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี
ยถ่วงนํ Jาหนกั 

ที
ออกจําหนา่ยแล้ว 
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3. ผลกระทบจากการเปลี
ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปลี
ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื
องภาษีเงินได้ เนื
องจากบริษัทฯนํา

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที
 12 เรื
องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิโดยการปรับปรุงย้อนหลงักบังบการเงินงวดก่อนที
นํามา
แสดงเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษัทฯ ได้บนัทกึภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาโดยตลอด 

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที
มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2555 
และ 1 มกราคม 2555 มีดงันี J 

                     (หนว่ย: บาท) 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
 ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555  ณ วนัที
 1 มกราคม 2555 
   ผลกระทบจาก      ผลกระทบจาก   
   การ

เปลี
ยนแปลง 
     การ

เปลี
ยนแปลง 
  

 ตามที
เคย
รายงาน 

 นโยบายการ
บญัชี 

  
ปรับปรุงใหม ่

 ตามที
เคย
รายงาน 

 นโยบายการ
บญัชี 

  
ปรับปรุงใหม ่

สินทรัพย์            
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้            
รอการตดับญัชี -  5,450,080  5,450,080  -  4,544,958      4,544,958 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น            
กําไรสะสม            
- ยงัไมไ่ด้จดัสรร 702,887,577  5,450,080  708,337,657  637,562,213  4,544,958  642,107,171 
      

                                                                               
                                                                                                                              (หนว่ย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555  ณ วนัที
 1 มกราคม 2555 
   ผลกระทบจาก      ผลกระทบจาก   
   การ

เปลี
ยนแปลง 
     การ

เปลี
ยนแปลง 
  

 ตามที
เคย
รายงาน 

 นโยบายการ
บญัชี 

  
ปรับปรุงใหม ่

 ตามที
เคย
รายงาน 

 นโยบายการ
บญัชี 

  
ปรับปรุงใหม ่

สินทรัพย์            
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้            
รอการตดับญัชี -  5,450,080      5,450,080  -  4,544,958      4,544,958 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น            
กําไรสะสม            
- ยงัไมไ่ด้จดัสรร 665,405,712  5,450,080  670,855,792  606,100,483  4,544,958  610,645,441 
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จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที
มีผลกระทบตอ่รายการในงบกําไรขาดทนุ สาํหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2555  มีดงันี J 
 

                                                                                                                               (หนว่ย: บาท) 
สาํหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2555                   

 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   ผลกระทบจาก      ผลกระทบจาก   
   การ

เปลี
ยนแปลง 
     การ

เปลี
ยนแปลง 
  

 ตามที
เคย
รายงาน 

 นโยบายการ
บญัชี 

  
ปรับปรุงใหม ่

 ตามที
เคย
รายงาน 

 นโยบายการ
บญัชี 

  
ปรับปรุงใหม ่

งบกําไรขาดทนุ      
คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ 6,242,615  (905,122)    5,337,493  6,242,615      (905,122)    5,337,493 
กําไร (ขาดทนุ) สาํหรับงวด 88,125,364        905,122  89,030,486  82,105,229      905,122  83,010,351 
กําไรตอ่หุ้นขั Jนพื Jนฐาน 14.69    14.84  13.68    13.83 

ผลกระทบจากการเปลี
ยนแปลงนโยบายการบญัชีที
มีตอ่งบกําไรขาดทนุ สาํหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 มีดงันี J 
  บ า ท 
  สาํหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 
  งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุ   
  ตามวิธีสว่นได้เสยี  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
กําไรสาํหรับงวดก่อนการเปลี
ยนแปลงนโยบายการบญัชี  97,129,090  91,088,300 
ภาษีเงินได้ลดลง (เพิ
มขึ Jน)  526,672 526,672 
กําไรสาํหรับงวดหลงัการเปลี
ยนแปลงนโยบายการบญัชี 97,655,762  91,614,972 

กําไรตอ่หุ้นเพิ
มขึ Jน   0.09  0.09 
 

4. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
  บ า ท 
  งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
  และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
  2556  2555 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  21,519,776  8,773,794 

เงินลงทนุระยะสั Jนที
มีสภาพคลอ่งสงู – ตั�วแลกเงิน  10,039,302  - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  31,559,078  8,773,794 
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5. เงินลงทนุชั
วคราว - สทุธิ 
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทนุชั
วคราวประกอบด้วย 

  บ า ท 
  งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
  และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
  2556  2555 
เงินฝากประจํา (อตัราดอกเบี Jย ร้อยละ 3.2 ตอ่ปีในปี 2555)  -  3,000,000 
หลกัทรัพย์เพื
อค้า – หนว่ยลงทนุ  25,740,025  124,613,748 
บวก  กําไรที
ยงัไมเ่กิดขึ Jนจากการเปลี
ยนแปลงมลูคา่  57,950  341,145 

หลกัทรัพย์เพื
อค้า – สทุธิ 25,797,975  124,954,893 
รวมเงินลงทนุชั
วคราว 25,797,975  127,954,893 

 

6. ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั 
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีลกูหนี Jการค้าแยกตามอายหุนี Jที
ค้างชําระได้ ดงันี J 

  บ า ท 
  งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
  และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
  2556  2555 
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 42,615,022  29,570,867 
เกินกําหนดชําระ       

น้อยกวา่ 3 เดือน 18,110,373  11,667,710 
3 เดือน ถึง 6 เดือน 8,215,735  3,056,089 
6 เดือน ถึง 12 เดือน   23,084  - 
มากกวา่ 12 เดือนขึ Jนไป   650,587 698,463 

ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั   69,614,801 44,993,129 
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7. ลกูหนี Jการค้า - กิจการอื
น - สทุธิ 
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีลกูหนี Jการค้าแยกตามอายหุนี Jที
ค้างชําระได้ ดงันี J 

                                             บ า ท 
  งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
  และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
  2556   2555 
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 145,298,725  137,582,904 
เกินกําหนดชําระ      

น้อยกวา่ 3 เดือน 113,460,201  108,331,804 
3 เดือน ถงึ 6 เดือน 3,533,298  7,934,720 
6 เดือน ถึง 12 เดือน   844,450  213,106 
มากกวา่ 12 เดือนขึ Jนไป   5,363,450  5,865,277 

รวม 268,500,124  259,927,811 
หกั  คา่เผื
อหนี Jสงสยัจะสญู (6,249,910)      (5,781,471) 

ลกูหนี Jการค้า - กิจการอื
น – สทุธิ  262,250,214  254,146,340 
 

การเปลี
ยนแปลงของคา่เผื
อหนี Jสงสยัจะสญูในระหวา่งปี สาํหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 มีดงันี J 
  บ า ท 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555  5,781,471 
บวก  เพิ
มขึ Jนระหวา่งปี  468,439 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556  6,249,910 
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8.  สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 
  บ า ท 
  งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
  และงบการเงินเฉพาะบริษัท 

  2556  2555 
สนิค้าสาํเร็จรูป 68,909,838  53,235,744 
หกั  คา่เผื
อการลดมลูคา่ของสนิค้า  (25,728,504)  (19,092,598) 

สนิค้าสาํเร็จรูป – สทุธิ 43,181,334  34,143,146 
งานระหวา่งทํา 12,066,094  6,660,673 
หกั  คา่เผื
อการลดมลูคา่ของสนิค้า (4,157,254)  (1,477,423) 

งานระหวา่งทํา – สทุธิ 7,908,840  5,183,250 
วตัถดุิบ 30,659,613  24,822,384 
หกั  คา่เผื
อการลดมลูคา่ของสนิค้า (2,402,393)  (4,764,445) 

วตัถดุิบ – สทุธิ 28,257,220  20,057,939 
อะไหล ่ 1,925,258  1,112,798 
หีบหอ่และวสัดสุิ Jนเปลอืง 11,627,628  9,324,810 
หกั  คา่เผื
อการลดมลูคา่ของสนิค้า (3,428,525)  (3,428,525) 

หีบหอ่และวสัดสุิ Jนเปลอืง – สทุธิ 8,199,103  5,896,285 
สนิค้าระหวา่งทาง 3,752,314  3,978,305 

สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ 93,224,069  70,371,723 
 

การเปลี
ยนแปลงของคา่เผื
อการลดมลูคา่ของสนิค้าในระหวา่งปี สาํหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 มีดงันี J 
  บ า ท 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555  28,762,991 
บวก  เพิ
มขึ Jนระหวา่งปี  6,953,684 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556  35,716,675 
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9.  เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
                              บ า ท 
         2556 

  ลกัษณะ ทนุจดทะเบียน สดัสว่น                       เงินลงทนุ 
ชื
อบริษัท ประเภทกิจการ ความสมัพนัธ์ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เงินลงทนุ วิธีราคาทนุ วิธีสว่นได้เสยี เงินปันผล 

L.S Pack Co., Ltd.  ผลติหลอดลามิเนต  ถือหุ้นและ/หรือ      2.50     25%  27,421,905    51,594,712        - 

           กรรมการร่วมกนั 
        บ า ท  
         2555 

  ลกัษณะ ทนุจดทะเบียน สดัสว่น                        เงินลงทนุ 
ชื
อบริษัท ประเภทกิจการ ความสมัพนัธ์ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เงินลงทนุ   วิธีราคาทนุ  วิธีสว่นได้เสยี เงินปันผล 

L.S Pack Co., Ltd. ผลติหลอดลามิเนต  ถือหุ้นและ/หรือ        2.50        25%   27,421,905   45,553,922       - 

      กรรมการร่วมกนั         
เมื
อวนัที
 17 กนัยายน 2544 บริษัทฯ ได้ทําสญัญากบับริษัทในสหรัฐอเมริกาเพื
อลงทนุใน L.S Pack Company Limited  

ซึ
งเป็นบริษัทในประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม โดยมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 26 ปี นบัตั Jงแต่วนัที
 16 ตลุาคม  2544 
และอาจขยายระยะเวลาได้ หากได้รับอนมุตัิจากทางการของประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม การลงทุนดงักล่าวได้รับ
อนมุตัิจากที
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื
อวนัที
 6 พฤศจิกายน 2544 

เมื
อวนัที
 26 ตลุาคม 2547 L.S Pack Company Limited ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการควบคมุนิคมอตุสาหกรรมนคร
โฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ให้นํากําไรสะสมของ L.S Pack Company Limited จํานวน 0.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯมาใช้ในการเพิ
มทนุจดทะเบียนของบริษัทดงักลา่วจาก 2.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2547 
โดยที
สดัสว่นในการลงทนุของบริษัทฯ ยงัคงเป็น 25% เทา่เดิม 

ในงบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้บนัทึกเงินลงทนุใน 
บริษัทร่วมจํานวน 51.59 ล้านบาท และ 45.55 ล้านบาท ตามลําดบั (คิดเป็นร้อยละ 4.98 และร้อยละ 4.67 ของสินทรัพย์รวม 
ตามลําดบั) และสว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน  6.04      
ล้านบาท และ 6.02 ล้านบาท ตามลาํดบั (คิดเป็นร้อยละ 6.19 และร้อยละ 6.76 ของกําไรสําหรับปี ตามลําดบั) โดยถือตามข้อมลู
ทางการเงินลา่สดุที
ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
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11.  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 
   บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 

และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ราคาทนุ  

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 11,502,952 
ซื Jอเพิ
ม        77,813 
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556                           11,680,765 

  คา่ตดัจําหนา่ยสะสม  

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555   (5,336,857) 
คา่ตดัจําหนา่ยสาํหรับปี     (738,280) 
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556  (6,075,137) 

  มลูคา่สทุธิตามบญัชี  

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555  6,166,095 

  
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 5,605,628 

 
คา่ตดัจําหนา่ยสาํหรับปี มีจํานวน 738,280 บาท ในปี 2556 และ 415,412 บาท ในปี 2555 ได้รวมอยูใ่นงบกําไร 
ขาดทนุแล้ว 

 

12.  วงเงินสนิเชื
อ 
 ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินเงินกู้ยืมจากธนาคารหลายแห่ง
รวมจํานวนทั Jงสิ Jน 142 ล้านบาท ในจํานวนนี Jวงเงิน 15 ล้านบาท คํ Jาประกนัโดยกรรมการของบริษัทฯ โดยไมม่กีารคดิ
ค่าธรรมเนียมคํ Jาประกัน และวงเงินกู้ ยืมระยะสั Jน จํานวน 32 ล้านบาท คํ Jาประกันโดยการจดจํานองที
ดินพร้อม          
สิ
งปลกูสร้าง 
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13.  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
การเปลี
ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในระหวา่งปี มีดงันี J 

      บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2556  2555 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที
 1 มกราคม  5,119,146  2,507,808 
ผลประโยชน์ที
จ่ายแล้ว          (1,367,618)  - 
ต้นทนุบริการปัจจบุนัและดอกเบี Jย 1,667,982  1,525,744 
ต้นทนุบริการในอดีตที
ทยอยรับรู้ 1,176,613  1,085,594 
ขาดทนุ (กําไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    (920,773)  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที
 31 ธนัวาคม  5,675,350  5,119,146 

 

คา่ใช้จ่ายที
รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุสาํหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี J 
      บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2556  2555 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 1,446,630  1,332,428 
ต้นทนุดอกเบี Jย    221,352     193,316 
ต้นทนุบริการปัจจบุนัและดอกเบี Jย 1,667,982  1,525,744 
ต้นทนุบริการในอดีตที
ทยอยรับรู้ 1,176,613  1,085,594 

รวม 2,844,595  2,611,338 

ขาดทนุ (กําไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    (920,773)  - 
 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี J 
   ร้อยละ 
 2556  2555 

อตัราคิดลด 3.48  3.00 
อตัราการเพิ
มขึ Jนของเงินเดือน  7.00  7.00 
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน 0 - 43.00*  0 - 58.00* 
อตัรามรณะ TMO2008***  TMO1997** 
*     ขึ Jนอยูก่บัอตัราถวัเฉลี
ยของกลุม่พนกังาน 
**   อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2540 ประเภทสามญั (TMO1997 : Thai Mortality Ordinary Tables of 1997) 
*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 
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14.  ทนุสาํรองตามกฎหมาย 
บริษัทฯ จดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั โดยจดัสรรอย่างน้อยร้อยละ 5 

ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยขาดทนุสะสมยกมา(ถ้าม)ีจนกวา่ทนุสาํรองดงักลา่วจะมีจํานวนไมน้่อยกว่าร้อยละ 10  
ของทนุจดทะเบียน ทนุสาํรองตามกฎหมายนี Jจะนําไปจ่ายเงินปันผลไมไ่ด้ 

 

15.  การจ่ายเงินปันผล 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เมื
อวนัที
  30 เมษายน 2556  และวนัที
  26 เมษายน 2555  ผู้ ถือหุ้นได้มีมติให้

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 4.20 บาท และ 3.80 บาท รวมเป็นเงิน 25.20 ล้านบาท และ 22.80       
ล้านบาท ตามลาํดบั  

 

16.  รายได้   
รายได้สําหรับกิจการที
ได้รับการสง่เสริม และไม่ได้รับการส่งเสริม สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี J 
 บ า ท 
 2556 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 

และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 กิจการที
ได้รับ  กิจการที
ไมไ่ด้รับ   
 การสง่เสริม  การสง่เสริม  รวม 
รายได้จากการสง่ออก -  15,591,402  15,591,402 
รายได้จากการขายภายในประเทศ 249,369,331         960,100,685      1,209,470,016 
รายได้คา่บริการ   21,943,211  -           21,943,211 
รายได้อื
น     4,868,867           31,299,430           36,168,297 

รวมรายได้ 276,181,409      1,006,991,517      1,283,172,926 

 บ า ท 
 2555 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 

และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 กิจการที
ได้รับ  กิจการที
ไมไ่ด้รับ   
 การสง่เสริม  การสง่เสริม  รวม 
รายได้จากการสง่ออก           4,016,324            5,460,964             9,477,288 
รายได้จากการขายภายในประเทศ       252,286,297        821,810,289         1,074,096,586 
รายได้คา่บริการ           5,406,247                  -             5,406,247 
รายได้อื
น         13,118,383          18,609,119           31,727,502 
รวมรายได้       274,827,251        845,880,372      1,120,707,623 

 



99 | P a g e  รายงานประจาํปี 2556 บริษทัไทย โอ.พ.ีพ.ีจาํกดั (มหาชน) 
 

   
 

17.  คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะ 
คา่ใช้จ่ายสาํคญัๆ สาํหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ซึ
งจําแนกตามลกัษณะได้ดงันี J 
                                  บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
         2556             2555 
    
การเปลี
ยนแปลงในสนิค้าสาํเร็จรูปและงานระหวา่งทํา (21,079,515)     (1,383,312) 
ซื Jอสนิค้าสาํเร็จรูป 441,728,249  427,455,702 
วตัถดุิบและวสัดสุิ Jนเปลอืงใช้ไป 428,234,306  319,498,625 
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 19,730,071  16,218,325 
คา่ใช้จ่ายพนกังาน 112,416,116  95,492,873 
คา่เสื
อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 68,081,524  58,862,880 
คา่ขนสง่ 11,238,785  8,231,743 
ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื 6,953,685  5,435,973 

 

18.  ภาษีเงินได้ 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 
                                  บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2556  2555 
   (ปรับปรุงใหม)่ 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 7,199,836  6,242,615 
คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี    
 จากการเกิดผลแตกตา่งชั
วคราว   (526,672)     (905,122) 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที
แสดงอยูใ่นงบกําไรขาดทนุ 6,673,164  5,337,493 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวา่งคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคณูของกําไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที
ใช้สําหรับปี
สิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ2555 สามารถแสดงได้ดงันี J 
                                 บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
 2556  2555 
   (ปรับปรุงใหม)่ 
กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 104,328,926  94,367,979 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 20%  23% 
กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลคณูอตัราภาษี   20,865,785  21,704,635 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:    
รายได้ที
ไมร่วมคิดภาษีเงินได้ (14,551,216)  (16,619,732) 
คา่ใช้จ่ายที
เข้าเงื
อนไขหกัได้เพิ
ม      (318,010)       (423,865) 
คา่ใช้จ่ายต้องห้าม       676,605       676,454 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที
แสดงอยูใ่นงบกําไรขาดทนุ    6,673,164    5,337,492 

                                 บ า ท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2556  2555 
   (ปรับปรุงใหม)่ 
กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 98,288,136  88,347,844 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 20%  23% 
กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลคณูอตัราภาษี 19,657,627  20,320,004 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:    
รายได้ที
ไมร่วมคิดภาษีเงินได้ (13,343,058)  (15,235,101) 
คา่ใช้จ่ายที
เข้าเงื
อนไขหกัได้เพิ
ม      (318,010)       (423,865) 
คา่ใช้จ่ายต้องห้าม       676,605       676,454 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที
แสดงอยูใ่นงบกําไรขาดทนุ    6,673,164    5,337,492 
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สว่นประกอบของสนิทรัพย์และหนี Jสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี J 
                                             บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัที
  ณ วนัที
  ณ วนัที
 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  1 มกราคม 2555 
   (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี      
คา่เผื
อการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 7,143,335  5,752,598  4,665,404 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,135,070  1,023,829     501,562 
รวม 8,278,405  6,776,427  5,166,966 

หนี Jสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี      
คา่เสื
อมราคาสะสมที
เกิดจากการเปลี
ยนแปลง      

ประมาณการอายกุารใช้งานของทรัพย์สนิ 2,301,653  1,326,347  622,008 

      
รวม 2,301,653  1,326,347  622,008 

 

สินทรัพย์และหนี Jสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หักกลบลบกันแสดงยอดสทุธิในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมี
รายละเอียดดงันี J 
                                           บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัที
  ณ วนัที
  ณ วนัที
 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  1 มกราคม 2555 
   (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 8,278,405  6,776,427  5,166,966 
หนี Jสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (2,301,653)  (1,326,347)     (622,008) 

สทุธิ 5,976,752  5,450,080  4,544,958 

 
ในเดือนตลุาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 

23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั Jงแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกา
ประกาศลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลเพื
อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักลา่วสาํหรับปี 2555 – 2557 บริษัทฯได้
สะท้อนผลกระทบของการเปลี
ยนแปลงอตัราภาษีดงักลา่วในการคํานวณภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามที
แสดงไว้
ข้างต้นแล้ว 
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19.  กองทนุสาํรองเลี Jยงชีพ 
ในปี 2554 บริษัทฯได้เข้าร่วมกองทนุสํารองเลี Jยงชีพกบักองทุนแห่งหนึ
ง โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัรา 

ร้อยละ 3 จากเงินเดือนของพนกังานแตล่ะคน และบริษัทฯ จ่ายสมทบอีกสว่นหนึ
งในอตัราที
เทา่กนั 
         บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุฯ สาํหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31ธนัวาคม 2556 และ 2555 เป็นจํานวน         
1.20  ล้านบาท และ 0.99 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

20.  สญัญาเช่าระยะยาว 
20.1   บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าที
ดินและอาคารกับกรรมการของบริษัทฯ มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี เริ
มตั Jงแต่ปี 2555 

และ2557 โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายคา่เช่าในอตัราที
กําหนดไว้ในสญัญา 
20.2   บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าที
ดินและอาคารกบับริษัทที
เกี
ยวข้องกนัหลายแหง่ เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ
มตั Jงแตปี่ 2554 

โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายคา่เช่าในอตัราที
กําหนดไว้ในสญัญา  
20.3   บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าเครื
องใช้สํานกังานกับบริษัทที
เกี
ยวข้องกันแห่งหนึ
ง เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ
มตั Jงแต่ปี 

2554 โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายคา่เช่าในอตัราที
กําหนดไว้ในสญัญา  
20.4   บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบับริษัทที
เกี
ยวข้องกนัแหง่หนึ
ง เป็นระยะเวลา 2 - 3 ปี เริ
มตั Jงแตเ่ดือน 
           สงิหาคม 2554 โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายคา่เช่าในอตัราที
กําหนดไว้ในสญัญา 

 

คา่เช่าและคา่บริการขั Jนตํ
าตามสญัญาเช่าดงักลา่วข้างต้นที
ต้องจ่ายในอนาคต มีดงันี J 
 ช่วงระยะเวลา                     (ล้านบาท) 

สญัญาเชา่  ไมเ่กินหนึ
งปี  เกินหนึ
งปีแตไ่มเ่กินห้าปี 
     
ที
ดินและอาคาร  4.93  2.18 
เครื
องใช้สาํนกังาน  0.06  - 

20.5  เมื
อวนัที
 15 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าอาคารพาณิชย์สองฉบบักบับริษัทแหง่หนึ
งมีกําหนด 
          ระยะเวลา 30 ปี ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัทฯ มีภาระผกูพนัดงันี J 

- ค่าช่วยค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (สิทธิการเช่าอาคาร) จํานวน 14.00 ล้านบาทตามงวดที
กําหนดไว้ใน
สญัญา 

- คา่เช่าในอตัราที
กําหนดไว้ในสญัญา  
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯได้จ่ายสทิธิการเช่าอาคารดงักลา่วข้างต้นบางสว่นจํานวน 6.30 ล้านบาท

และได้บนัทกึเป็นสว่นหนึ
งของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื
น  
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21. รายการที
เกิดขึ Jนกบับคุคลและกิจการที
เกี
ยวข้องกนั 
21.1 บริษัทฯ มีรายการบญัชีที
สาํคญักบับคุคลและกิจการที
เกี
ยวข้องกนั ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงันี J 

                                           ล้านบาท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุ   
 ตามวิธีสว่นได้เสยี         งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   2556 2555  2556 2555
ยอดคงค้าง ณ วนัที
ในงบแสดงฐานะการเงิน        
บริษัทร่วม :        
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 52 46  27 27
กิจการที
เกี
ยวข้องกนั :  
ลกูหนี Jการค้า 70 45  70 45
รายได้ค้างรับ 10 9  10 9
เจ้าหนี Jการค้า 56 86  56 86
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 4 6  4 6
บคุคลที
เกี
ยวข้องกนั :  
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 2 2  2 2

 

           บริษัทฯ มีรายการบญัชีที
สาํคญักบับคุคลและกิจการที
เกี
ยวข้องกนั สาํหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงันี J 
 ล้านบาท   
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี   
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท   
 2556  2555  นโยบายการกําหนดราคา 
รายการที
เกิดขึ Jนในระหวา่งปี      
กิจการที
เกี
ยวข้องกนั :      
รายได้จากการขาย 175.40  127.53  ไมแ่ตกตา่งจากรายการที
กระทํา 
   กบักิจการที
ไมเ่กี
ยวข้องกนั 
คา่เช่ารับ     0.60      0.60  ราคาตามสญัญา 
รายได้อื
น    20.65    18.92  - 
ซื Jอสนิค้า   493.30  454.22  ไมแ่ตกตา่งจากรายการที
กระทํา 
   กบักิจการที
ไมเ่กี
ยวข้องกนั 
คา่พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -      0.90  ราคาตามสญัญา 
คา่เช่าจ่าย      4.16      4.15  ราคาตามสญัญา 
คา่ใช้จ่ายอื
น    11.18     11.46  - 
บคุคลที
เกี
ยวข้องกนั :    
คา่เช่าจ่าย      1.76      1.76  ราคาตามสญัญา 
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21.2   คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี J เป็นผลประโยชน์ที
จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

ประกอบด้วยค่าตอบแทนที
เป็นตวัเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที
เกี
ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ 
ตอบแทนในรูปแบบอื
น ทั Jงนี J กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึงบุคคลที
กําหนดตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี J 
 บ า ท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2556  2555 
ผลประโยชน์ระยะสั Jน 18,790,689  15,367,821 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     939,382      850,504 
รวม        19,730,071        16,218,325 

 

22. สทิธิประโยชน์ตามบตัรสง่เสริมการลงทนุ 
บริษัทฯ ได้รับสทิธิพิเศษจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ดงันี J 
22.1   บตัรสง่เสริมการลงทนุ ลงวนัที
 17 มิถนุายน 2547 ในกิจการผลิตฟิล์มพลาสติกเคลือบโลหะ (Metalized 

Plastic Film) สิทธิประโยชน์ที
สําคญั ได้แก่ การได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื
องจักรกึ
งหนึ
ง        
การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับวตัถดุิบและวสัดจํุาเป็นที
ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ เพื
อใช้ในการผลติ
เพื
อการส่งออกและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที
ได้รับ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันที
เริ
มมีรายได้ โดยบริษัทฯได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการได้        
ตามโครงการตั Jงแตว่นัที
 27 มิถนุายน 2549 

22.2   บตัรส่งเสริมการลงทุน ลงวนัที
 18 มิถุนายน 2551 และ 7 สิงหาคม 2552 ในกิจการผลิตสติ�กเกอร์ 
(Printed Adhesive Label) สทิธิประโยชน์ที
สาํคญั ได้แก่ การได้รับลดหยอ่นอากรขาเข้าสาํหรับเครื
องจกัร 
การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับวตัถดุิบและวสัดจํุาเป็นที
ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ เพื
อใช้ในการผลติ
เพื
อการส่งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิจากการประกอบกิจการที
ได้รับ
สง่เสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนัที
เริ
มมีรายได้ (วนัที
 15 กันยายน 2551 และ 21 ธันวาคม 2552 
ตามลาํดบั) 

22.3    บตัรสง่เสริมการลงทนุ ลงวนัที
 31 สงิหาคม 2554 ในกิจการผลติฟิล์มพลาสติก สทิธิประโยชน์ที
สาํคญั 
ได้แก่ การได้รับลดหยอ่นอากรขาเข้าสาํหรับเครื
องจกัร การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับวตัถดุิบและ
วสัดจํุาเป็นที
ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ เพื
อใช้ในการผลติเพื
อการสง่ออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้    
นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิจากการประกอบกิจการที
ได้รับสง่เสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแตว่นัที
เริ
มมี
รายได้ (วนัที
 11 สงิหาคม 2555) 

22.4  บตัรสง่เสริมการลงทนุ ลงวนัที
 28 ธนัวาคม 2554 และ 19 มิถนุายน 2556 ในกิจการผลติฟิล์มพลาสติก   
        สทิธิประโยชน์ที
สาํคญั ได้แก่ การได้รับลดหยอ่นอากรขาเข้าสาํหรับเครื
องจกัร การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า  
        สาํหรับวตัถดุิบและวสัดจํุาเป็นที
ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ เพื
อใช้ในการผลติเพื
อการสง่ออก และได้รับ 
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          ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที
ได้รับส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี     
นบัแต่วนัที
เริ
มมีรายได้ (ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ยงัไม่มีรายได้จากการได้รับสิทธิประโยชน์
ดงักลา่ว)  บตัรสง่เสริมการลงทนุ ลงวนัที
 16 กนัยายน 2554 ในกิจการผลิตหลอดลามิเนต สิทธิประโยชน์ที

สาํคญั ได้แก่ การได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื
องจกัร การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถดุิบ
และวสัดจํุาเป็นที
ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เพื
อใช้ในการผลิตเพื
อการสง่ออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิจากการประกอบกิจการที
ได้รับสง่เสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนัที
เริ
มมีรายได้ 
(วันที
 1 มีนาคม 2556)  ทั Jงนี Jบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื
อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ตามที
ระบุไว้ใน       
บตัรสง่เสริมเพื
อให้ได้รับสทิธิพิเศษดงักลา่ว 

 

23. ภาระผกูพนัและหนี Jสนิที
อาจจะเกิดขึ Jน 
ณ วนัที
  31  ธนัวาคม  2556 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัและหนี Jสนิที
อาจจะเกิดขึ Jน ดงัตอ่ไปนี J 

23.1. เลตเตอร์ออฟเครดิตที
เปิดไว้แตย่งัไมไ่ด้ใช้ เป็นจํานวนเงินประมาณ 9.67 ล้านบาท 
23.2. ภาระหนี Jสนิที
อาจจะเกิดขึ Jน เนื
องจากการให้ธนาคารคํ Jาประกนั เป็นจํานวนเงินประมาณ 16.47 ล้านบาท 
23.3. บริษัทฯ มีภาระผกูพนัจากการซื Jอเครื
องจกัร จํานวน 2.05 ล้านบาท และ 0.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

24.  เครื
องมือทางการเงิน 
        ความเสี
ยงจากอตัราแลกเปลี
ยน 

ณ วันที
 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีความเสี
ยงจากอัตราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ 
เนื
องจากสนิทรัพย์และหนี Jสนิที
เป็นเงินตราตา่งประเทศ ซึ
งบริษัทฯ ไมไ่ด้มีการทําสญัญาป้องกนัความเสี
ยง ดงันี J 
                           หนว่ย : ล้านบาท 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
 และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2556  2555 
สนิทรัพย์ที
เป็นเงินตราตา่งประเทศ    
ลกูหนี Jการค้า  -  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.630  0.037 
หนี Jสนิที
เป็นเงินตราตา่งประเทศ    
เจ้าหนี Jการค้า    
-  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.151  0.034 
-  สกลุเงินยโูร 0.020  - 
-  สกลุเงินเยน 0.194  0.095 
เจ้าหนี Jอื
น - เจ้าหนี Jคา่ซื Jอสนิทรัพย์  -  สกลุเงินยโูร -  0.020 

 

ความเสี
ยงจากอตัราดอกเบี Jย 
ความเสี
ยงจากอตัราดอกเบี Jย เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี Jยในตลาดในอนาคต ซึ
งจะสง่ผลกระทบ

ตอ่ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  บริษัทฯ มีความเสี
ยงจากอตัราดอกเบี Jย เนื
องจากมีเงินฝาก
กับธนาคาร แต่สินทรัพย์ดังกล่าว จัดอยู่ในประเภทระยะสั Jน บริษัทฯ จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน       
เพื
อป้องกนัความเสี
ยงดงักลา่ว 
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ความเสี
ยงด้านการให้สนิเชื
อ 
ความเสี
ยงด้านการให้สินเชื
อ เกิดจากการที
คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา ซึ
งก่อให้เกิด

ความเสยีหายทางการเงินแก่บริษัทฯ ความเสี
ยงเกี
ยวกบัการกระจกุตวัของลกูหนี Jการค้ามีไมม่าก เนื
องจากลกูหนี J
ของบริษัทอยูใ่นอตุสาหกรรมที
แตกตา่งกนั 

สําหรับลกูหนี Jการค้าที
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของลูกหนี Jการค้าหลงัจากหัก 
คา่เผื
อหนี Jสงสยัจะสญู เป็นมลูคา่ที
คํานงึถึงความเสี
ยงสงูสดุที
เกิดจากการไมป่ฏิบตัิตามสญัญา 
มลูคา่ยตุิธรรม 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื
อว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี Jสินทางการเงินดงักลา่ว  
จะไมแ่ตกตา่งอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมลูคา่ตามบญัชี 

 

25. ข้อมลูเกี
ยวกบัการดําเนินงานจําแนกตามสว่นงาน 
ข้อมลูของบริษัทฯ เกี
ยวกบัการดําเนินงาน สําหรับปีสิ Jนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จําแนกตามสว่นงาน

ทางธุรกิจได้ ดงันี J                                                                                                                                           พนับาท 
 2556 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
 พลาสติกฟิล์ม  สติ�กเกอร์  หลอด  รวม 
ขายสทุธิ 777,344  406,601  63,060  1,247,005
รายได้อื
น    13,279      4,435  18,454       36,168
 790,623  411,036  81,514  1,283,173

กําไรจากการดําเนินงาน   34,145  163,317  23,121     220,583

คา่ใช้จ่ายในการขาย       (32,816)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร       (89,479)
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม -  -  6,041  6,041

ภาษีเงินได้       (6,673)

กําไรสาํหรับปี       97,656

สนิทรัพย์ที
ใช้ในสว่นงาน         
 ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556        

ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  65,321           4,294 - 69,615

ลกูหนี Jการค้า - กิจการอื
น - สทุธิ       135,219         95,402     31,629 262,250
   สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 71,024         22,200  - 93,224

   อื
นๆ       112,192       281,068    111,942  505,202

สนิทรัพย์สว่นกลาง 104,860

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 1,035,151
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   พนับาท 

2555 
 งบการเงินที
แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 
 พลาสติกฟิล์ม  สติ�กเกอร์  หลอด            รวม 
ขายสทุธิ 658,818  369,973  60,190   1,088,981
รายได้อื
น   10,363      9,232  12,132       31,727
 669,181  379,205  72,322  1,120,708

กําไรจากการดําเนินงาน   22,514  154,169  16,794     193,477

        

คา่ใช้จ่ายในการขาย       (28,222)
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร       (76,907)

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม -  -  6,020                    6,020 

ภาษีเงินได้         (5,337)

กําไรสาํหรับปี       89,031

สนิทรัพย์ที
ใช้ในสว่นงาน         

 ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555        
   ลกูหนี Jการค้า - กิจการที
เกี
ยวข้องกนั  39,443  5,550               -  44,993

 ลกูหนี Jการค้า - กิจการอื
น - สทุธิ 121,989  100,193  31,964  254,146

   สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 44,250  26,122                -  70,372

   อื
นๆ 121,989  194,309  109,219  425,517
สนิทรัพย์สว่นกลาง       180,295

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555       975,323
 

26. การอนมุตัิงบการเงิน 
 

งบการเงินนี Jได้รับอนมุตัิโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ เมื
อวนัที
 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
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