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สาส์นจาก
ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

เรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

 ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ใคร่ขอ

รายงานผลประกอบการของปี 2562 ซึ่งมีสาระสำาคัญที่สรุปได้คือ ภาพรวมเศรษฐกิจใน

ช่วงปี 2562 ที่ผ่านมานี้ เป็นอีกปีหนึ่งที่ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) สามารถ

ดำาเนินงานท่ามกลางความผันผวนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องมาจากความ

กงัวลปญัหาความขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่งประเทศมหาอำานาจทางเศรษฐกจิตอ่เนือ่งจาก

ปี 2561 และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานกิจการอย่าง

รอบคอบและป้องกันความเสี่ยงด้วยมาตรการต่างๆ พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี

ความต้องการของตลาด

 ในส่วนของแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์ม BOPP, BOPET, BOPA, 

CPP และ METALLIZED นั้นยังคงมีความต้องการจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางบริษัทฯ 

ได้ทำาการเตรียมความพร้อมโดยการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิต

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำาหรับการแข่งขันในตลาดสินค้าคุณภาพสูง อีกทั้งทางบริษัทฯ 

ได้มองถึงโอกาสต่างๆ ในการที่จะขยายกิจการต่อไปในอนาคต โดยในปีที่ผ่านมาทาง

บริษัทฯ มีกำาลังการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA เพิ่มมากขึ้น ด้วยการติดตั้งเคร่ืองจักรที่มี

เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง และบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นคิดค้นวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของ

ตลาดที่มากขึ้นในปัจจุบัน

 ส่วนการเปรียบเทียบผลดำาเนินงานระหว่างปี 2562 และ 2561 ปรากฏว่าราย

ได้จากการขายลดลง 899.35 ล้านบาท หรือ 11.57% จาก 7,769.77 ล้านบาท ในปี 

2561 เป็น 6,870.42 ล้านบาท ในปี 2562 สืบเนื่องมาจากราคาน้ำามันที่ค่อนข้างต่ำา 

ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและสินค้ามีการปรับราคาลดลง ในส่วนของอัตรากำาไรขั้นต้นมีการ

เพิ่มขึ้น จาก 5.87% ในปี 2561 เป็น 8.80% ในปี 2562 จึงเป็นผลประกอบให้ปี 2562 

มีผลการดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561  

 ข้าพเจา้และทมีงานบรหิารจะบรหิารงานอยา่งเตม็กำาลงักายและใจตามความเช่ือ

มัน่ทีม่อบไว ้และจะทำาใหบ้รษิทัฯ เตบิโตอยา่งมเีสถยีรภาพ และในโอกาสนีข้อขอบพระคณุ

ผู้ถือหุ้นทุกท่าน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนถึงพนักงานบริษัทฯ ทุกท่าน

ที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯ อย่างดีมาตลอด
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Executive Vice President
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1. ข้อมูลทั่วไป

 1.1 บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัท 0107537001285 (เดิมเลขที่ บมจ.375) บริษัทฯ 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำาหน่ายแผ่นฟิล์มภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศของ BOPP Film, BOPET Film, BOPA 

Film(Nylon), Metallized Film และ CPP Film โดยในปัจจุบันนี้บริษัทมีกำาลังการผลิต BOPP Film 132,000 ตันต่อปี BOPET Film 

62,000 ตันต่อปี BOPA Film 30,000 ตันต่อปี Metallized Film 23,500 ตันต่อปีและ CPP Film 16,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์

ของบริษทัเปน็บรรจภุณัฑช์นดิออ่นกึง่สำาเรจ็รปู ซึง่ลกูค้าจะนำาผลติภณัฑข์องบรษัิทฯ ไปใชใ้นการแปรรปูเป็นบรรจภุณัฑ ์เพือ่ใชบ้รรจุ

สินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ซองบรรจุอาหารและขนมขบเคี้ยว ซองบรรจุเสื้อผ้า ซองบรรจุดอกไม้ กระดาษห่อของขวัญ เคลือบ

กระดาษ เคลือบผิวไม้ ฉนวนป้องกันความร้อนภายในอาคาร ฉนวนไฟฟ้า และอาหารแช่แข็ง เป็นต้น  

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 3 ณ การนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี    

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 399,444,945 บาท เป็นหุ้นสามัญ 399,444,945 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเรียกชำาระแล้ว

จำานวน 399,439,227 หุ้น เป็นเงิน 399,439,227 บาท  

 สำานักงานใหญ่ ต้ังอยู่เลขท่ี 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0-2415-0035 

โทรสาร 0-2415-3795 เว็บไซต์ http://www.ajplast.co.th

 โรงงานตั้งอยู่ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 38/11 หมู่ที่ 5 ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

โทรศัพท์ 038-490-330-5 โทรสาร 038-490-337

 1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

   - ไม่มี -

 1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

   นายทะเบียนหุ้น - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

     อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

     Tower A ชัน้ 14 เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร  

     โทรศัพท์ 0-2009-9378-9389 โทรสาร 0-2009-9476 

   ผู้สอบบัญช ี - นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา เลขทะเบียน 3196 

     บริษัท สำานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด 

     เลขที่ 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

     เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร            

     โทรศัพท์ 0-2255-2518 โทรสาร 0-2253-8730

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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(หน่วย : บาท)

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

สินทรัพย์รวม 8,672,136,172 9,115,707,589 8,549,023,251

หนี้สินรวม 5,076,318,933 5,706,181,267 5,037,648,441

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,595,817,239 3,409,526,322 3,511,374,810

รายได้จากการขาย 6,870,421,175 7,769,774,214 7,695,854,387

รายได้รวม 7,083,890,317 7,922,873,870 7,879,438,785

กำาไรขั้นต้น 604,643,113 455,708,637 858,628,814

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 236,167,787 17,983,280 443,442,664

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

 2.1 ข้อมูลจากงบการเงิน
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 2.2 อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ำาคญั

ปี 2562 ปี 2562ปี 2561 ปี 2561ปี 2560 ปี 2560

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 3.33 0.23 5.63

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.74 0.52 13.04

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 3.80 1.15 6.27

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.59 0.05 1.11

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.03 0.66

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 9.00 8.54 8.79

3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 3.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัท

  บรษิทัฯ กำาหนดวิสยัทศันไ์ว้ชัดเจน ในการเปน็บรษิทัชัน้นำาในการผลติแผน่ฟลิม์พลาสตกิ และเปน็ทีย่อมรบัวา่เป็นบริษทั

ทีท่ำาการพัฒนาในดา้นการผลติแผน่ฟลิม์พลาสตกิและลงทนุอยา่งตอ่เนือ่ง เปน็คูค่า้ทีย่ตุธิรรม มคีวามเปน็มอือาชพี มผีลติภณัฑแ์ละ

การบริการทีด่ ีสง่เสรมิและพฒันาสงัคมดว้ยการเปน็ผู้ประกอบการทีด่ ีและเนน้การทำางานอยา่งปลอดภยั พรอ้มกบัรกัษาธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ีเป็นธรรม เป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำาวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำาเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและ

งบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำาเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นร่วมกับ

ฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และได้มีการกำาหนด ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ โดยเฉพาะการกำาหนดอำานาจหน้าที่การดำาเนินการทางการเงินก็ได้ระบุไว้

อย่างชัดเจนแล้ว ดังรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

อัตรากำาไรสุทธิ
ต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์รวม

กำาไรสุทธิ
ต่อหุ้น

เงินปันผล
ต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชี
ต่อหุ้น

0.23% 0.05 บาท 0.03 บาท

1.11 
บาท

0.66 
บาท 8.54 

บาท

8.79 
บาท

9.00 
บาท

0.30 
บาท

0.59 
บาท3.33%

5.63% 13.04% 6.27%

6.74% 3.80%

0.52% 1.15%
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 3.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการประกอบธุรกิจ

  บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาท โดย 

นายณรงค ์ สทุธสิมัพทัน์ เปน็ผูก้อ่ตัง้ (แปรสภาพเปน็บรษัิทมหาชนจำากดัเมือ่ 3 พฤษภาคม 2537) เพือ่ผลติและจำาหนา่ยแผน่ฟลิม์ 

BOPP โรงงานแห่งแรกต้ังอยู่เลขท่ี 19/111 หมู่ท่ี 7 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ (เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 

เปลี่ยนที่อยู่เป็น 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร) ต่อมาได้ย้ายโรงงานไปต้ังอยู่ที่การนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องจากสถานที่เดิมมีความคับแคบไม่สามารถขยายฐาน

การผลิตในอนาคต อีกทั้งโรงงานใหม่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง และอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตวัตถุดิบเม็ดพลาสติก Polypropylene 

ในจังหวัดระยอง ทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มาก

  บริษัทฯ ได้ขยายสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่สอง และได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET และขยายสายการ

ผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED เมื่อกลางปี 2544 และได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่สาม และแผ่นฟิล์ม METALLIZED 

สายที่สองเมื่อปลายไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามของปี 2546 ตามลำาดับและเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET สายที่สองใน

ปลายปี 2547 และได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) เมื่อต้นปี 2549 ที่ผ่านมาและเมื่อไตรมาสที่สามของปี 2551 

ได้เพิ่มสายการผลิต BOPP สายที่สี่อีกหนึ่งสายการผลิต และในปี 2552 ได้ลงทุนเพิ่มในสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สาย

ที่สาม และเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA สายที่สองเมื่อไตรมาสแรกของปี 2554 และเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET สาย

ที่สามเมื่อไตรมาสที่สองของปี 2555 ที่ผ่านมาและเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่ห้าเมื่อไตรมาสที่สองในปี 2556 และ

สายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET สายที่สี่เมื่อไตรมาสที่สี่ของปี 2556 และในปี 2557 ได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่

หกเมื่อไตรมาสที่สี่และสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่สี่เมื่อไตรมาสที่สาม และในปี 2558 ได้มีการเพิ่มสายการผลิต

แผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่ห้าเมื่อไตรมาสที่หนึ่ง อีกทั้งเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่หก และสายการผลิต

แผ่นฟิล์ม CPP ซึ่งเป็นแผ่นฟิล์มอีกประเภทหนึ่งที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในไตรมาสท่ีสี่และเม่ือปลายไตรมาสที่ส่ีในปี 

2561 ได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่เจ็ด และในปี 2562 ที่ผ่านมาได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA สาย

ทีส่ามเมือ่ไตรมาสทีส่อง ซึง่ในป ี2553 ไดม้กีารขายเครือ่งจกัรสายการผลติแผน่ฟลิม์ BOPP สายทีห่นึง่ และสายการผลติแผน่ฟลิม์ 

METALLIZED สายท่ีหน่ึง ในปี 2555 ได้มีการขายเคร่ืองจักรสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET สายท่ีหน่ึงและสายท่ีสองออกไป ปลายปี 

2559 ได้ขายเครื่องจักรสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่สองอีกหนึ่งสายการผลิตเนื่องจากเป็นเครื่องจักรเก่ามีอายุการใช้งาน

มานานแล้วและในปี 2561 ขายเครื่องจักรสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่สองออกไปอีกหนึ่งเครื่อง จึงทำาให้ปัจจุบัน

บริษัทมีสายการผลิตรวม 15 สายการผลิตสรุปได้ดังนี้

  - สายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP จำานวน 4 สายการผลิต

  - สายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET จำานวน 2 สายการผลิต

  - สายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA จำานวน 3 สายการผลิต

  - สายการผลิตแผ่นฟิล์ม CPP  จำานวน 1 สายการผลิต

  - สายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED จำานวน 5 สายการผลิต

  ปจัจบุนักลุม่สทุธสิมัพทัน์ ยงัคงเปน็กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 56.52 

ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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ประเภทผลิตภัณฑ์
2562 2561 2560

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

ในประเทศ

 - ฟิล์ม BOPP 1,586,251 23.09 1,453,667 18.71 1,508,663 19.60

 - ฟิล์ม BOPET 655,031 9.53 787,458 10.13 718,187 9.33

 - ฟิล์ม METALLIZED 189,191 2.75 194,383 2.50 149,563 1.94

 - ฟิล์ม BOPA (Nylon) 136,887 1.99 144,786 1.86 275,895 3.58

  - ฟิล์ม CPP 50,324 0.74 52,203 0.68 74,590 0.98

รวม 2,617,684 38.10 2,632,497 33.88 2,726,898 35.43

ต่างประเทศ

 - ฟิล์ม BOPP 1,785,056 25.98 2,169,386 27.92 2,099,535 27.28

 - ฟิล์ม BOPET 1,350,856 19.66 1,529,332 19.68 1,181,360 15.35

 - ฟิล์ม METALLIZED 438,095 6.38 549,642 7.07 492,410 6.40

 - ฟิล์ม BOPA (Nylon) 537,175 7.82 808,489 10.41 1,131,671 14.71

 - ฟิล์ม CPP 141,555 2.06 80,428 1.04 63,980 0.83

รวม 4,252,737 61.90 5,137,277 66.12 4,968,956 64.57

รวมรายได้จากการขาย 6,870,421 100.00 7,769,774 100.00 7,695,854 100.00

4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 4.1 การประกอบธุรกิจ

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายแผ่นฟิล์ม ได้แก่ แผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA 

(Nylon) แผ่นฟิล์ม METALLIZED และแผ่นฟิล์ม CPP ซึ่งนำาไปใช้ในการแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่น ซองบรรจุอาหารและ

ขนมขบเคีย้ว ซองบรรจสุิง่ของ เช่น เสือ้ผา้ แชมพ ูดอกไม ้ฯลฯ กระดาษหอ่ของขวญั เคลอืบกระดาษ เคลอืบผวิไมเ้ฟอร์นเิจอร์ ฉนวน

ป้องกันความร้อนภายในอาคาร ฉนวนไฟฟ้า และอาหารแช่แข็ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำาหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่าง

ประเทศ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 38.10 และร้อยละ 61.90 ตามลำาดับ (คำานวณจากมูลค่าขายสุทธิ ปี 2562)

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่อย่างใด

 4.2 โครงสร้างรายได ้

  บริษัทฯ มีสายการผลิตผลิตภัณฑ์เดียว คือ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนประเภทแผ่นฟิล์ม อย่างไรก็ตามโครงสร้างรายได้ของ

บริษัทฯ ตามประเภทวัตถุดิบหลักแบ่งได้ดังนี้

 4.3 เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ (Goal)

  บริษัทฯ มีแผนการดำาเนินธุรกิจเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ และเพิ่มปริมาณการส่งออก ซึ่งในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีกำาลังการผลิตของแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA แผ่นฟิล์ม METALLIZED แผ่นฟิล์ม CPP ตามความ

ต้องการของตลาดและลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากการที่บริษัทได้เพิ่มและขยายกำาลังการผลิตมาตลอด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการ

ขยายฐานของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต
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 4.4 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์    

        อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

  อุตสาหกรรมประเภทนี้มีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกลุ่มแผ่นฟิล์ม ซึ่งถือว่า

มกีารเตบิโตกวา่บรรจภุณัฑป์ระเภทอืน่ๆ เปน็การเตบิโตทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่ถอืเปน็อตุสาหกรรมทีม่บีทบาทตอ่

การเติบโตของสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ยาและอาหาร การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้มาจาก     

  1. การขยายตัวของประชากร

  2. รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น

  3. พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค

  4. การขยายตัวของผู้แปรรูปบรรจุภัณฑ์

  5. การขยายตัวของช่องทางการจัดจำาหน่ายโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อ

  6. ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าแก่ตัวสินค้า

  7. ต้นทุนวัตถุดิบต่ำากว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ

  ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนที่บริษัทฯ ผลิตอยู่ได้แก่ แผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) 

แผ่นฟิล์ม METALLIZED แผ่นฟิล์ม CPP และแผ่นฟิล์ม COATED จะอิงอยู่กับอุตสาหกรรมอาหารและขนมขบเค้ียวประมาณร้อยละ 70 

สว่นทีเ่หลอืจะอยูใ่นหมวดหมูข่องบรรจุภณัฑอ์ืน่ๆ ดงันัน้ไมว่า่เศรษฐกจิของประเทศจะอยูใ่นระดับไหนกต็าม อุตสาหกรรมบรรจภุณัฑ์

จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

  ฟล์ิมแตล่ะประเภทจะมกีารนำาไปใช้งานทีแ่ตกต่างกนัไปตามคณุสมบัติของฟลิม์ ดังนัน้ผูใ้ชต้้องเปรยีบเทียบกบัคณุสมบตัิ

ที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์และราคาที่เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งต่อการตัดสินใจในการสั่งซื้อฟิล์มของลูกค้า

 4.5 ลักษณะผลิตภัณฑ์

  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) แผ่นฟิล์ม METALLIZED 

แผ่นฟิล์ม CPP และแผ่นฟิล์ม COATED ซ่ึงเป็นแผ่นฟิล์มท่ีใช้กันแพร่หลายใน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตเทปคาสเซท 

อตุสาหกรรมอาหารชนิดน้ำาและแช่แข็ง ฯลฯ แผน่ฟลิม์ทัง้หกประเภทนีส้ามารถใชร้ว่มกนัหรอืทดแทนกนัได ้ขึน้อยูก่บัคณุสมบัตขิอง

ผลิตภัณฑ์และการเลือกใช้ของลูกค้า

  คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม BOPP

  แผ่นฟิล์ม BOPP ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polypropylene มีคุณลักษณะที่สำาคัญ คือ

  1) ใช้ในงานพิมพ์ซอง เพื่อใช้บรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค ทำาให้เกิดสีสันและทำาให้สินค้าที่บรรจุอยู่ภายในมีคุณค่า

   มากขึ้น ช่วยในการถนอมผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ให้มีอายุยาวขึ้น

  2) ใช้ผลิตเป็นเทปกาว 

  3) ใช้เคลือบกระดาษ หรือ ลายไม้

  4) ทำาเป็นซองบรรจุของใช้ เช่น เสื้อผ้า ถุงเท้า ช่อดอกไม้ ฯลฯ

  5) ทำาเป็นกระดาษห่อของขวัญ

  คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม BOPET

  แผ่นฟิล์ม BOPET ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyester มีคุณลักษณะที่สำาคัญ คือ

  1) นำาไปใช้พิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์ หรือ เคลือบกับแผ่นฟิล์ม BOPP เพ่ือช่วยในการถนอมและรักษากล่ินของอาหาร และ 

   รักษาความกรอบของขนมขบเคี้ยวได้ดีกว่าแผ่นฟิล์ม BOPP

  2) เป็นแผ่นฟิล์มที่ทนความร้อนได้สูง สามารถใช้กับตู้อบอาหารไมโครเวฟได้

  3) ใช้ผลิตเป็นเทปกาว  

  4) ใชเ้ป็นฉนวนปอ้งกนัความรอ้นในอตุสาหกรรมสายไฟฟา้และหมอ้บรรจไุฟฟา้ (Battery) ตวัเกบ็ประจุ (Capacitor)
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  คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon)

  แผ่นฟิล์ม BOPA ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyamide จากคุณสมบัติที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติที่สามารถ

ต้านทานแรงกระแทก รอยขีดข่วน และรอยรั่ว จึงถูกนำาไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์ชนิดเหลว 

มีการนำาไปใช้งานอย่างแพร่หลายกับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน คือ

  1) ซองบรรจุอาหารสำาเร็จรูปพร้อมทาน (Retort Food) อาหารเหลว และน้ำาผลไม้ (Liquid Food)

  2) เคมีในครัวเรือน เช่นสบู่เหลว แชมพู น้ำายาปรับผ้านุ่ม น้ำายาทำาความสะอาด 

  3) น้ำามันพืชและซอสปรุงรส

  4) อาหารแช่แข็ง (Frozen Food)

  5) บรรจุข้าวสาร

  6) บรรจุภัณฑ์สุญญากาศ

  คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม METALLIZED

  แผ่นฟิล์ม METALLIZED ผลิตจากแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA หรือแผ่นฟิล์ม CPP โดยผ่านกรรมวิธี

ฉาบด้วยโลหะ แผ่นฟิล์ม METALLIZED น้ีถือเป็น Specialty Film โดยมีราคาจำาหน่ายสูงกว่าแผ่นฟิล์มธรรมดา ซ่ึงสามารถเพ่ิมรายได้

ให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง มีคุณลักษณะที่สำาคัญ คือ

  1) ทำาให้ซองบรรจุภัณฑ์ มีสีสันที่แวววาว (Sparkling)

  2) สามารถป้องกันการไหลซึมของอากาศและป้องกันความชื้นได้ดีกว่าแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม 

   BOPA และแผ่นฟิล์ม CPP ทำาให้ยืดอายุของอาหารที่บรรจุได้นานมากขึ้น

  คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม CPP

  แผ่นฟิล์ม CPP ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polypropylene เช่นเดียวกับแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม CPP เป็นแผ่นฟิล์มที่มี

คุณลักษณะที่ดีในการผนึกติดกับแผ่นฟิล์มชนิดอื่นได้ด้วยความร้อนต่ำา จึงถูกนิยมนำาไปใช้ในงานพิมพ์ซองของอาหารขบเคี้ยวหรือ

ซองบะหมีก่ึง่สำาเรจ็รปู นอกจากนีแ้ลว้แผน่ฟลิม์ CPP มคีณุสมบตัใินเรือ่งความใสและความคงทนเมือ่ขึน้รปู จงึถกูนยิมนำาไปใชพ้มิพ์

งานซองอาหารหรือถุงขนมปัง เพื่อทำาให้สินค้าที่บรรจุอยู่ภายในมีคุณค่ามากขึ้น

  คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม COATED

  แผ่นฟิล์ม COATED ผลิตจากแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA แผ่นฟิล์ม CPP หรือแผ่นฟิล์ม 

METALLIZED โดยนำาไปผา่นกระบวนการเคลอืบผวิดว้ยสารเคมชีนดิพเิศษ ซึง่ถอืวา่เป็น Specialty Film อีกชนดิหนึง่ ซึง่จะทำาใหแ้ผน่

ฟลิม์มีคณุสมบตัโิดดเดน่พเิศษมากข้ึนในเรือ่งการถนอมอาหารและรกัษากลิน่อาหารใหย้าวนานขึน้ และมรีาคาจำาหนา่ยทีส่งูขึน้ดว้ย

  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเขต 3 ซึ่งสามารถดูราย

ละเอียดได้จากข้อ 19 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 4.6 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

  4.6.1 นโยบายและลักษณะการตลาด

   • กลยุทธ์การแข่งขัน บริษัทฯ มีกลยุทธ์การแข่งขันดังนี้

    - ผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐาน ใหเ้ปน็ทีพ่งึพอใจของลกูคา้ เพือ่ไมใ่หส้นิคา้ของบรษิทัฯ เป็นอุปสรรค

     ในขั้นตอนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

    - ราคาจำาหน่ายยุติธรรม

    - จัดส่งสินค้าตรงเวลา

    - มีบริการหลังการขาย (After Sales Service) ที่ดี เนื่องจากเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องนำาไปแปรรูป การให้

     ขอ้มลูและขอ้แนะนำาทีด่จีะเปน็ประโยชนแ์กล่กูคา้และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบรษิทัฯ กบัลกูคา้
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   • ลักษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

    - โรงพิมพ์ โรงงานผลิตถุง Side Seal และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ : ใช้เพื่อแปรรูปเป็นซองบรรจุสิ่งของ อาหาร 

     ขนม ฯลฯ  

    - อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์

    บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม

   • การจำาหนา่ยและชอ่งทางการจำาหนา่ย สนิคา้ของบรษิทัฯ จำาหนา่ยใหแ้กล่กูคา้ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยมี

    ช่องทางการจำาหน่ายและสัดส่วน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ดังนี้

    - ตลาดในประเทศ : บริษัทฯ จัดจำาหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าทุกประเภท ยอดขายในประเทศคิดเป็น

     สัดส่วนร้อยละ 38.10 ของยอดขายทั้งหมด

    - ตลาดต่างประเทศ : บริษัทฯ ส่งสินค้าไปจำาหน่ายยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย 

     ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม มาเลเซีย อิตาลี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เม็กซิโก และ สหรัฐอเมริกา 

     เปน็ตน้ โดยสว่นใหญเ่ปน็การจดัจำาหนา่ยผา่นตวัแทนซึง่เป็นเพยีงผูป้ระสานงานกบัลกูคา้ในตา่งประเทศ 

     โดยลูกค้าจะเป็นผู้เปิด L/C ให้บริษัทฯ โดยตรง สำาหรับตัวแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น 

     ทั้งนี้สัดส่วนการขายให้ลูกค้าต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 61.90 ของยอดขายทั้งหมด

  4.6.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

   - อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

     ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่บริษัทผลิตและจัดจำาหน่ายให้กับตลาดในประเทศและส่งออกตลาด

   ต่างประเทศ ประกอบด้วยแผ่นฟิล์ม BOPP, BOPET, BOPA, METALLIZED, CPP และแผ่นฟิล์ม COATED ซึ่ง

   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อย่างครบวงจร ซึ่งบริษัทฯจะจำาหน่ายให้โรงพิมพ์เพื่อแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์สำาหรับสินค้า

   อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมแขนงอื่นๆ อย่างหลากหลาย

     ความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงสำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร

   ซึง่องิอยูก่บับรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ เพราะวา่บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิสะดวกตอ่การขนสง่และตน้ทนุต่ำากวา่วตัถดุบิอืน่ 

   และรปูแบบของซองสามารถดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภครวมทัง้การขยายตวัของประชากรและการเจรญิเตบิโต

   ของเศรษฐกิจโดยรวมมีส่วนให้เกิดกำาลังซื้อในด้านสินค้าอุปโภคและบริโภค

   - การแข่งขัน

     เนือ่งจากสนิคา้ประเภทบรรจภุณัฑ ์ไดร้บัความนยิมอยา่งแพรห่ลายจงึทำาใหเ้กดิการขยายกำาลงัการผลติ 

   เพ่ือทีจ่ะรองรับกบัความตอ้งการของตลาด สำาหรบัการแขง่ขนันัน้สามารถเกดิขึน้ได้ทุกโอกาสไมว่า่ความตอ้งการ

   ของตลาดจะสูงหรือต่ำาเพียงใด ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาศักยภาพในด้านการตลาด และการผลิต บริษัทฯ 

   มีนโยบายที่จะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ-ราคายุติธรรม และการส่งมอบสินค้าในเวลาที่เหมาะสม

     ทัง้น้ีวัตถดุบิพลาสตกิทีน่ำาเขา้จากกลุม่ประเทศภาคเีขตการคา้เสร ีASEAN-CHINA และ ASEAN-KOREA 

   จะได้รับอานิสงส์จากการลดภาษีนำาเข้าเป็น 0% ซึ่งจะทำาให้เกิดการได้เปรียบของต้นทุนสินค้าที่ต่ำาลง ทำาให้

   สามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่อยู่นอกเขตการค้าเสรีได้ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำาตลาดส่งออกซึ่งจะตรง

   กับวัตถุประสงค์ในการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) ที่จะให้มีความมั่นคงและการเจริญเติบโตในหมู่สมาชิกภาคี 

   และเพิม่ศกัยภาพทางดา้นการแขง่ขนักบัตลาดการคา้โลกไดม้ากขึน้ อกีทัง้ประเทศไทยไดพ้ยายามเสาะหาคูค่า้

   ในด้านเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีเพื่อที่จะขยายการค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมธุรกิจในประเทศ 

   และความมัง่คัง่สูป่ระชากรโดยรวม และประเทศ PERU เปน็คูค่า้ลา่สดุทีเ่ขา้มาอยูใ่นเขตการคา้เสรตีัง้แตป่ ี2555 

   จากการเปลี่ยนสถานภาพของเขตการค้าเสรี AFTA เป็น AEC (ประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558) ซึ่งหมายความ
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   ว่าจะมกีารขยายตวัของกจิกรรมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นทางดา้นการคา้, การไหลเขา้ของเงนิลงทนุ, ภาคบรกิารและ

   ตลาดแรงงานทัว่ทัง้ภมูภิาค ปจัจบัุนได้มกีารเจรจากรอบการคา้เสรกีบักลุม่ประชาคมยโุรป (EU) ซึง่จะมาแทนที ่

   GSP (การใหส้ทิธพิเิศษดา้นภาษจีากผูใ้หฝ้า่ยเดยีว) ซึง่ในประเทศไทยจะถกูตดัสทิธิภ์ายในป ี2557 เนือ่งจาก

   มีการเพิ่มขึ้นของรายได้ของประชากร

	 	 	 •	 แผ่นฟิล์ม	BOPP	

    แผ่นฟิล์ม BOPP เป็นแผ่นฟิล์มที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เนื่องจากต้นทุน

    ในการจัดหาต่ำา และสามารถห่อหุ้มและถนอมอายุของสินค้า เช่น อาหาร ขนม อย่างมีประสิทธิภาพ แผ่นฟิล์ม 

    BOPP มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจไม่ว่าจะอยู่ใน

    ระดบัไหนกต็าม ซึง่ทำาใหส้นิคา้อุปโภคบรโิภคขยายตัวตามไปด้วย อุปสงคแ์ละอุปทานจะเป็นตัวกำาหนดราคา

    ของแผ่นฟิล์มในตลาด

    คู่แข่งขันสำาหรับตลาดในประเทศมีอยู่เพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) แต่

    ด้วยบริษัทฯ นำากลยุทธทางการตลาดมาใช้ในด้านคุณภาพของสินค้าการบริการท่ีดีและการสัมพันธ์และใกล้ชิด

    กบัลกูคา้ ซ่ึงสง่ผลใหบ้ริษทัฯ รกัษาสว่นแบง่ของตลาดไดต้ลอดมา สว่นการแขง่ขนักบัผูน้ำาเขา้จากต่างประเทศ 

    บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากลูกค้าในประเทศจะพิจารณาเปรียบเทียบผู้ผลิตในด้าน

    คุณภาพและมาตรฐาน 

    ตลอดจนระยะเวลาส่งมอบและภาระภาษีนำาเข้า สำาหรับอัตราภาษีนำาเข้าที่สูงในอดีตกำาลังถูกทยอยลดลง

    มาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันกับองค์การค้าโลก (WTO) และเขตการค้าเสรี (FTA) ซึ่งประเทศไทยได้มี

    ภาระผูกพันกับประเทศคู่ค้าหลายประเทศ ซ่ึงบริษัทฯ ได้ตระหนักในเร่ืองน้ีดี และได้มีการวางมาตราการไว้แล้ว  

	 	 	 •	 แผ่นฟิล์ม	BOPET	

    แผ่นฟิล์ม BOPET เป็นแผ่นฟิล์มอีกประเภทหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ มีการนำาแผ่นฟิล์มมาใช้เพื่อจุดประสงค์ใน

    การห่อหุ้มสินค้าภายในให้มีความกรอบ และรักษากลิ่น รสชาติ ของสินค้าให้ยาวนาน ฉะนั้นการพิจารณา

    ใช้แผ่นฟิล์ม BOPP หรือแผ่นฟิล์ม BOPET จะต้องข้ึนอยู่กับความสำาคัญของตัวสินค้าท่ีจะมีการห่อหุ้ม นอกเหนือ

    จากการใช้แผ่นฟิล์มนี้กับบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค สามารถนำาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ เพราะ

    เป็นแผ่นฟิล์มท่ีมีความคงทนต่อความร้อนได้ดี เช่น อุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้านำาไปใช้ในการพันสายไฟ 

    เนื่องจากเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่วได้ หรือใช้กับอาคารเพื่อสะท้อนความร้อนให้ออกไป อุตสาหกรรมการ

    ผลิตท่อของเครื่องปรับอากาศ (AIR DUCT) และอุตสาหกรรมประดับเครื่องนุ่งห่ม

    คู่แข่งสำาหรับตลาดในประเทศมีอยู่ 2 ราย ได้แก่ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และ

    บรษิทั เอส อาร ์เอฟ อนิดสัตรี ้จำากดั โดยเปน็ผูผ้ลติ แผน่ฟลิม์ BOPET เทา่นัน้ ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สถานะ

    ภาพของบริษัท เนื่องจากยังมีความต้องการสูงในตลาด และอีกประการหนึ่งลูกค้าบรรจุภัณฑ์ต้องใช้สินค้า

    ทั้งแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET และแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) ร่วมกันดังนั้นจึงมีการสั่งสินค้าทั้ง 

    3 ประเภทจากผู้ผลิตรายเดียวแทนท่ีจะแยกส่ังเพ่ือความสะดวก ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีศักยภาพในการตอบสนอง

    ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งเตม็ที ่สำาหรบัการแขง่ขนักบัสนิคา้ทีน่ำาเขา้จากตา่งประเทศ บรษิทัฯ มคีวาม

    ได้เปรียบในด้านการแข่งขัน เนื่องจากลูกค้าในประเทศจะพิจารณาเปรียบเทียบผู้ผลิตในด้านคุณภาพและ

    มาตรฐานของสินค้า ตลอดจนระยะเวลาส่งมอบ ภาระภาษีนำาเข้าและระยะเวลาการชำาระเงิน 

	 	 	 •	 แผ่นฟิล์ม	BOPA	(Nylon)

    แผ่นฟิล์ม BOPA เป็นแผ่นฟิล์มที่นิยมใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปของเหลว 

    อาหารพร้อมทาน (RETORT) และอาหารแช่แข็ง เน่ืองจากมีคุณสมบัติท่ีดีในการต้านทานการร่ัวซึม (Puncture 

    Resistance) ทนต่ออุณหภูมิร้อน-เย็น ต้านทานน้ำามัน (Oil Resistance) ทนต่อการขูดขีด (Abrasion) ดังน้ัน
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    แผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) แผ่นฟิล์ม BOPP และแผ่นฟิล์ม BOPET ทั้งหมดนี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท

    สามารถใช้อย่างครบวงจรในบรรจุภัณฑ์ของอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างสมบูรณ์แบบ

    คู่แข่งของบริษัทในประเทศมีอยู่เพียงรายเดียว คือ บริษัท ไทยโพลีอไมด์ จำากัด ซึ่งเริ่มต้นผลิตแผ่นฟิล์ม 

    BOPA ในช่วงระยะเวลาใกลเ้คยีงกบับรษิทั แตบ่รษิทัฯ ไดอ้าศยัประสบการณจ์ากการผลติและจำาหนา่ยแผน่

    ฟิล์มชนิดต่างๆ จึงสามารถทำาการตลาดได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำาเร็จรวมถึงคุณภาพของสินค้า 

    และการให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่ดี และลักษณะธุรกิจของบริษัทที่ไม่ขัดแย้งกับลูกค้าในด้าน

    ผลประโยชน์ สำาหรับการแข่งขันกับสินค้าที่นำาเข้าจากต่างประเทศนั้น เนื่องจากในอดีตไม่มีการผลิตสินค้า

    ประเภทน้ีในประเทศมาก่อน ฉะน้ันสินค้าจากต่างประเทศก็ยังมีการถูกนำาเข้ามาแต่ในอัตราส่วนท่ีน้อยกว่าเดิม 

    ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทสามารถแข่งขันได้ในด้านคุณภาพและบริการ ซึ่งจะ

    ทำาให้บริษัทยึดครองส่วนแบ่งของตลาดได้มากขึ้น

   • แผ่นฟิล์ม	METALLIZED 

    เป็นแผ่นฟิล์มท่ีผ่านกระบวนการฉาบด้วยโลหะอะลูมิเนียม (ALUMINIUM) ทำาให้สามารถป้องกันการไหลผ่าน

    ของอากาศและความชื้นได้ดีจึงยืดอายุของสินค้าภายในได้ดีกว่าแผ่นฟิล์มชนิดธรรมดา ดังนั้นแผ่นฟิล์ม 

    METALLIZED จึงเหมาะกับการนำาไปใช้ในด้านบรรจุภัณฑ์ นอกเหนือจากนี้สินค้าชนิดนี้สามารถนำาไปใช้

    ในด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น นำาไปพันท่ออากาศ (AIR DUCT) ป้องกันการไหลผ่านของความร้อนใน

    อุตสาหกรรมก่อสร้าง และกระดาษห่อดอกไม้

    ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED รวมท้ังหมด 5 เคร่ือง โดย 4 เคร่ืองเป็นเคร่ืองท่ี

    ใช้เส้นลวดอะลูมิเนียมมาทำาการหลอมละลายและทำาให้ไอของอะลูมิเนียมข้ึนไปเกาะยังแผ่นฟิล์ม และอีก 1 เคร่ือง

    จะใช้กอ้นอะลมูเินียมมาหลอมในเบ้าหลอมและให้ไอของอะลมูเินยีมขึน้ไปเกาะแผน่ฟลิม์ ซึง่จะทำาใหค้ณุภาพ

    ของแผ่นฟิล์มที่นำามาฉาบนั้นเรียบเสมอได้ดีมากขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า บริษัทฯ 

    คาดว่าแผ่นฟิล์มที่ผลิตได้ทั้งสองชนิดจะมีความต้องการในตลาดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำาให้มีการ

    แข่งขันไม่รุนแรงนักในตลาดแผ่นฟิล์ม METALLIZED

   • แผ่นฟิล์ม	CPP

    เป็นแผ่นฟิล์มที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทเดียวกับฟิล์ม BOPP มีคุณสมบัติการปิดผนึกด้วยความร้อน

    ไดด้แีละคงทนเมือ่ข้ึนรปู รวมท้ังมคีวามใสสงู จงึเหมาะแกก่ารนำาไปใชเ้ป็นฟลิม์ชัน้ในของบรรจภุณัฑ ์เปน็ตน้ 

    บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องผลิตแผ่นฟิล์ม CPP ขึ้นในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2558 โดยมีกำาลังการผลิต

    อยู่ที่ 16,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ฟิล์ม CPP เป็นฟิล์มที่นิยมใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท ทั้ง  BOPP, 

    BOPET และ BOPA จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าในช่องทางการจำาหน่ายเดิมของบริษัทฯ โดยมีคู่แข่งเป็นผู้ผลิตราย

    ย่อยในประเทศ และสินค้านำาเข้าเช่นจากประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดหวังว่าตลาดแผ่น

    ฟลิม์ CPP จะเตบิโตไดเ้น่ืองจากยงัมคีวามตอ้งการผลติภณัฑน์ีอ้ยูม่ากทัง้ในและนอกประเทศ นอกจากนีก้าร

    เพิ่มแผ่นฟิล์ม CPP เข้ามาจะช่วยขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีให้ได้ครบวงจรมากกว่าที่คู่แข่งนำาเสนอ 

    และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า

   • แผ่นฟิล์มเคลือบผิว	COATED	FILM

    เป็นแผ่นฟิล์มที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวด้วยสารเคมีชนิดพิเศษ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติขั้นสูงในการป้องกัน

    การไหลผ่านของอากาศและความชื้น ทำาให้สินค้าที่บรรจุมีอายุการจัดเก็บและการถนอมอาหารที่ยาวนาน

    เป็นพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ

    โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีคู่แข่งเป็นผู้ผลิตรายย่อยในประเทศ และสินค้านำาเข้าเช่นจากญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม

    บริษัทคาดหวังว่า ตลาดกลุ่มแผ่นฟิล์ม COATED ยังจะเติบโตได้อีกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
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    นอกจากนี ้การขยายกลุม่ผลติภณัฑ ์ทำาใหบ้รษัิทมสีนิคา้ครบวงจรมากขึน้ สามารถตอบสนองความตอ้งการ

    ของลูกค้าได้ดีกว่า

 4.7 การจัดหาผลิตภัณฑ์

  (ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

   การผลิต

   บริษัทฯ ผลิตแผ่นฟิล์มโดยการนำาเม็ดพลาสติกมาหลอมละลายแล้วผ่านกรรมวิธีจนกลายเป็นแผ่นฟิล์ม จากน้ัน

นำาไปตัดให้ได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ บริษัทฯ มีโรงงานแห่งเดียวตั้งอยู่ที่การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งใน

ปี 2562 บริษัทมีกำาลังการผลิตรวม 263,500 ตันต่อปีซึ่งมีสายการผลิต ประกอบด้วย

   สายการผลิต -  แผ่นฟิล์ม BOPP 4 สาย (132,000 ตันต่อปี)

      - แผ่นฟิล์ม BOPET 2 สาย (62,000 ตันต่อปี)

      - แผ่นฟิล์ม METALLIZED 5 สาย (23,500 ตันต่อปี)

      - แผ่นฟิล์ม BOPA 3 สาย (30,000 ตันต่อปี)

      - แผ่นฟิล์ม CPP 1 สาย (16,000 ตันต่อปี)

   โดยในปี 2562 บริษัทได้ติดตั้งแล้วเสร็จสำาหรับสายการผลิต BOPA สายที่สามเมื่อไตรมาสที่สอง กำาลังการผลิต

ประมาณ 12,000 ตันต่อปี ที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงซึ่งจะทำาให้บริษัทมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการของลูกค้า

ได้เพิ่มขึ้น 

   นโยบายการผลิต

   บริษัทฯ มีนโยบายผลิตแผ่นฟิล์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 จึงทำาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดใน และต่างประเทศ ลูกค้าสามารถนำาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง ปัจจัยที่สนับสนุนการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานคือ

   - พฒันาบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละฝกึฝนใหเ้กดิความชำานาญสามารถปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่รองรบั

    การขยายตัวของอุตสาหกรรม

   - พัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัยเพื่อใช้ผลิตสินค้าให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งควบคุม

    คุณภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   - จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ และมีราคายุติธรรม 

   การจัดหาวัตถุดิบ

   วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแผ่นฟิล์ม คือ เม็ดพลาสติก Polypropylene ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP และแผ่นฟิล์ม CPP 

เม็ดพลาสติก Polyester สำาหรับผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET และเม็ดพลาสติก Polyamide ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA ส่วนแผ่นฟิล์ม METALLIZED 

และแผ่นฟิล์ม COATED วัตถุดิบที่ใช้สำาหรับการผลิตคือแผ่นฟิล์ม BOPP, BOPET, BOPA หรือแผ่นฟิล์ม CPP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก

ของบริษัทแล้วนำามาเคลือบกับโลหะอะลูมิเนียมและสารเคมีตามลำาดับ ในปี 2562 บริษัทฯ จัดซื้อเม็ดพลาสติก จากแหล่งภายใน

ประเทศประมาณร้อยละ 86.35 ของยอดซือ้เมด็พลาสตกิทัง้หมดและประมาณรอ้ยละ 13.65 สัง่ซือ้จากตา่งประเทศ โดยบรษิทัฯ มี

ยอดสัง่ซือ้เมด็พลาสตกิจากผูผ้ลติทีม่สีดัสว่นเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของยอดซือ้เมด็พลาสตกิรวม จำานวน 1 ราย ซึง่ผูผ้ลติและจำาหนา่ย

รายน้ีเปน็ผูผ้ลิตรายใหญข่องประเทศและไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ สว่นการนำาเขา้เมด็พลาสตกิจากตา่งประเทศ บรษิทัฯ สัง่ซือ้

จากประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และ จีน เป็นต้น 

   เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้า Commodity ทำาให้บริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบที่มี

คุณภาพทัดเทียมกันได้จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศเป็นส่วนใหญ่

เนื่องจากมีราคาใกล้เคียงกันและทำาให้บริษัทฯ สามารถบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่ต้องสต็อกวัตถุดิบ

เป็นจำานวนมาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้นำาเข้าเม็ดพลาสติกบางส่วนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการสั่งวัตถุดิบจาก

ผู้ผลิตและจำาหน่ายในประเทศน้อยราย
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   (ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

    การดำาเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

    กระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกเป็นการละลายและรีดพลาสติกให้เป็นแผ่นซ่ึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษไม่ทำาลาย

สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น เสียง ควัน และน้ำาเสีย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและรายงานต่อ

การนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ซึง่คา่ทีวั่ดไดไ้มเ่กนิมาตรฐานอยูใ่นเกณฑข์องกระทรวงอตุสาหกรรม ไมม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

    ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

     - ไม่มี -

    ผลกระทบจริงเมื่อเทียบกับข้อกำาหนดตามกฎหมาย

     - ไม่มี -

    ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

     - ไม่มี -

 4.8 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

   - ไม่มี –

5. ปัจจัยความเสี่ยง

 ปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท สามารถจำาแนกได้ดังน้ี

 5.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบและการขาดแคลนวัตถุดิบ

  วัตถุดิบสำาคัญที่ใช้ในการผลิตแผ่นฟิล์ม ได้แก่ เม็ดพลาสติก Polypropylene ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP และผลิตแผ่นฟิล์ม 

CPP เม็ดพลาสติก Polyester ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET และเม็ดพลาสติก Polyamide (Nylon) ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA ซึ่งวัตถุดิบ

ทั้งสามชนิดนี้สามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากมีคุณภาพทัดเทียมกัน ในปี 2562 นี้ราคาเม็ดพลาสติกมี

ความผนัแปรตามราคาซือ้ขายของตลาดโลกและการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของราคาน้ำามันดบิ ดงันัน้การปรบัราคาขึน้หรอืลดลงของเมด็

พลาสตกิจะมีผลกระทบโดยตรงตอ่ตน้ทนุการผลติของบรษิทัฯ เนือ่งจากตน้ทนุการผลติสว่นใหญม่าจากตน้ทนุเมด็พลาสตกิ อยา่งไร

ก็ตามโดยส่วนใหญ่บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนเม็ดพลาสติกและลูกค้าให้การยอมรับ 

 5.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพาผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่

  บริษัทฯ มีการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตและจำาหน่ายรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำากัด 

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำากัด (มหาชน) บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 

(มหาชน) โดยมียอดสั่งซื้อจากผู้จัดจำาหน่ายทั้งสี่รายในปี 2562 ที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 43.10 ร้อยละ 29.30 ร้อยละ 8.92 

และร้อยละ 3.88 ของยอดซื้อรวมตามลำาดับ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถสั่งซื้อเม็ดพลาสติกได้จากผู้ผลิตรายอื่นๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ เน่ืองจากวัตถุดิบมีลักษณะเป็นสินค้า Commodity แต่อาจจะมีเง่ือนไขการค้าท่ีแตกต่างไปจากเดิม นอกจากน้ีการส่ังซ้ือ

เม็ดพลาสติกจากต่างประเทศทำาให้บริษัทฯ ต้องเผ่ือระยะเวลาการขนส่ง เก็บสต็อกวัตถุดิบนานข้ึน และมีความเส่ียงเก่ียวกับอัตราแลก

เปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

       5.3 ความเสี่ยงในด้านการค้าระหว่างประเทศจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

  สบืเนือ่งจากการคา้เสรทีีเ่ปดิโอกาสใหท้กุประเทศมโีอกาสในการซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งกนัมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัแตล่ะ

ประเทศก็จะมีมาตรการท่ีจะส่งเสริมให้ผู้บริโภคพยายามใช้สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศมากข้ึน และลดการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
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โดยการออกมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการที่ไม่ใช้ภาษี (NON TARIFF BARRIER) และมาตรการทางภาษี (TARIFF BARRIER) 

ดังเช่นการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ANTI DUMPING : AD) ซึ่งเริ่มมีการออกมาตรการดังกล่าวจากหลายประเทศที่เป็น

ฐานลูกค้าของบริษัท และมีผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกในประเทศนั้น อันเป็นผลให้ผู้นำาเข้าฟิล์มพลาสติกในประเทศท่ีดำาเนินการไต่สวน

ฟ้องร้องอาจต้องเสียภาษีเพิ่มเติม หากบริษัทไม่สามารถโต้แย้งและพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ทำาการค้าโดยการทุ่มตลาด แต่ทั้งนี้ก็จะเป็น

โอกาสอันดีในการทำาการค้าในระยะยาวกับประเทศที่ดำาเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดหากบริษัทสามารถโต้แย้งและผ่านการตัดสิน

ว่าไม่ได้ทำาการค้าโดยการทุ่มตลาด

 5.4 ความเสี่ยงด้านการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน  

  ในปี 2562 จากค่าเงินบาทที่มีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น ทำาให้บริษัทฯ มีผลกระทบ

จากยอดขายทีส่ง่ออกเปน็เงนิตราตา่งประเทศ ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้หน็ความสำาคญัของการปอ้งกนัความเสีย่งจงึไดม้กีารทำาสญัญาซือ้ขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำานวนเงินบาท 

ท่ีบริษัทจะได้รับชำาระจากลูกหน้ีการค้าต่างประเทศและหน้ีสินสำาหรับการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ท่ีผ่านมาบริษัทได้ลดผลกระทบ

จากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้บางส่วนแล้ว (รายละเอียดตามข้อ 18 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และหมายเหตุข้อ 28 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานของหมายเหตุประกอบงบการ

เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

  เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้บางส่วนจากการส่งออกที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นการชดเชยความเสี่ยงอีก

ทางหนึง่และคาดวา่รายไดจ้ากการสง่ออกดงักลา่วเพยีงพอท่ีจะชำาระหนีท่ี้เป็นเงนิเหรยีญสหรฐัท่ีครบกำาหนดชำาระในแตล่ะปใีนสว่นท่ี

ยังไม่ได้ทำาสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศได้ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหากรายได้จากการส่งออกลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนของค่าเงิน

บาทอย่างรุนแรง

 5.5 ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ

  ณ วนัปดิสมดุทะเบยีนครัง้หลงัสดุเมือ่วันที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุม่สทุธสิมัพทันถ์อืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 56.52 ของ

จำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จึงทำาใหก้ลุม่สทุธสิมัพทัน ์สามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด ไมว่า่

จะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวม

คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

 5.6 ความเสี่ยงด้านการเงิน กรณีการมีเงินกู้ยืมจำานวนมาก

  ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 2,083.57 ล้านบาท จากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในสายการผลิต

แผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม METALLIZED แผ่นฟิล์ม CPP และแผ่นฟิล์ม BOPA โดยจะต้องชำาระคืนเงินต้นทุก 

3 เดือนต้ังแต่ปี 2558 ถึงปี 2569 (รายละเอียดตามข้อ 13 เงินกู้ยืมระยะยาว) โดยบริษัทมีข้อตกลงกับสถาบันการเงินเจ้าหน้ีว่าจะ

ต้องดำารง D/E ไว้ไม่ให้เกิน 3 เท่า ตลอดอายุสัญญากู้เงิน โดยปัจจุบันบริษัทมี D/E เท่ากับ 1.41 เท่า บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยง

หากบริษัทไม่สามารถดำารงค่า D/E ไว้ได้ก็จะทำาให้ผิดสัญญากู้ยืมเงินซึ่งหากเจ้าหนี้หยุดการให้กู้ยืม หรือมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข

เงินให้กู้ยืม ก็อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะการดำาเนินงานของบริษัทได้
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6. ผู้ถือหุ้น

 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ชื่อ จำานวนหุ้น
สัดส่วน
(ร้อยละ)

 1. กลุ่มครอบครัวสุทธิสัมพัทน์ 1 225,781,807 56.52

  นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ 2 34,365,422 8.60

  นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 3 165,309,485 41.38

  นางสาวอจลา สุทธิสัมพัทน์ 26,106,900 6.54

 2. กลุ่มครอบครัวฉัตรพิริยะพันธ์ 38,800,000 9.71

 3. กลุ่มครอบครัว ชลคดีดำารงกุล 13,091,700 3.28

 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 7,527,320 1.88

 5. นายทิตนนท์ นาคะศิริ 4,222,300 1.06

 6. นางปริญญา ขันเจริญสุข 4,144,944 1.04

 7. นางรณิต ศุภพิพัฒน์ 3,510,000 0.88

 8. นายสันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ 3,302,600 0.83

 9. นายทรงชัย ธัมพาณิชย์สกุล 2,854,600 0.71

 10. นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช 2,700,000 0.68

รวม 305,935,271 76.59

1 นายณรงค์ สทุธสิมัพทัน ์และนายกติติภัต สทุธสิมัพทัน์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการการกำากบัตลาดทนุที ่ทจ. 7/2552 เรือ่งกำาหนด

 ลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
2 รวมส่วนของคู่สมรส และบริษัทจำากัดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30
3 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษัทมหาชนจำากัดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30

7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิหลังหักสำารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการ

ใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน โดยจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่แล้วแต่มติที่ประชุม

คณะกรรมการและการจ่ายเงินปันผลอาจจะจ่ายเป็นหุ้นปันผลก็ได้ 
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8. โครงสร้างการจัดการ

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่านดังนี้  

   1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ

   2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ

   3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

   4. นายนินนาท โอฬารวรวุฒ ิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

   5. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

   6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

   7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์  กรรมการอิสระ

  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

   1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการหรือ

   2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการหรือ

   3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

   ลงลายมือช่ือและประทบัตราสำาคญัของบรษิทัหรอืกรรมการอืน่สองคนลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสำาคญั

  ของบริษัท

  ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของ

บรษิทัเวน้แตใ่นเร่ืองท่ีตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นกอ่นดำาเนนิการ เชน่เรือ่งท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รบัมตทิีป่ระชมุผูถ้อื

หุ้นการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

  1. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้

   เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความ

   ระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

  2. ทบทวนและพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

   รวมถึงการดำาเนินการใดๆ ที่เกินกว่าขอบเขตอำานาจของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

  3. กำากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรหิารดำาเนนิการตามนโยบายทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยใหค้ณะกรรมการ

   บริหารนำาเสนอเรื่องที่มีสาระสำาคัญต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้การทำารายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่ง

   สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำานักงานคณะ

   กรรมการกำากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์และอนมุตัโิดยกรรมการผูไ้มม่ี

   ส่วนได้เสียในรายการนั้น

  4. ทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และ

   พนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
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รายชื่อ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ 7/7

 2. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 7/7

 3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ 7/7

 4. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/7

 5. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/7

 6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/7

 7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ กรรมการอิสระ 7/7

  5. เลือกต้ังกรรมการจำานวนหน่ึงเป็นกรรมการบริหาร พร้อมท้ังมอบอำานาจและกำาหนดขอบเขตอำานาจในการอนุมัติ 

   และสัง่การใหแ้กค่ณะกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการเพือ่ใหก้ารบรหิารกจิการของบรษิทัฯ ดำาเนนิไปตาม

   นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การมอบอำานาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้

   คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้

   เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดในการทำารายการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

  6. กำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯได้

  โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

  ทัง้น้ี บริษทัฯ ไดม้กีารแจ้งการประชุมลว่งหนา้ท้ังปี 2562 สำาหรบัคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 6 ครัง้ สำาหรบัในการประชมุ

แตล่ะครัง้ไดม้กีารจดบนัทกึการประชมุเปน็ลายลกัษณอ์กัษร อยา่งเพยีงพอ และครบถว้น และจดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่า่นการ

รับรองจากคณะกรรมการและลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

   1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ

   2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ

   3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงาน

ตามปกติ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. พิจารณาอนุมัตินโยบายสำาคัญของบริษัทฯ โดยกำาหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ แนวทางตลอดจนการกำากับดูแล

   การดำาเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจำาหน่าย

  2. พิจารณาอนมุตักิารซือ้สนิทรพัยถ์าวรในวงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท ทัง้นีต้อ้งเปน็ไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์

   ในเร่ืองเก่ียวกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือกฎระเบียบ

   ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  3. พิจารณาอนุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหม่หรือการขยายธุรกิจเพ่ือนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

  4. ดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินขอบเขตอำานาจอนุมัติของกรรมการ

   ผู้จัดการ 
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  คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

   1. นายนินนาท โอฬารวรวุฒ ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ

   2. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบ

   3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบ

  โดยนางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบลำาดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าท่ี

ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ซึ่งในปีท่ีผ่านมาได้มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจำาปี อย่างละเอียด มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องคามที่ควรในสาระสำาคัญตาม

มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้

  2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและ

   พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย 

   เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ 

   และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณา

   เลิกจ้างผูส้อบบญัชี และเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบัญช ีรวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบัญชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการ

   เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนให้เป็น

   ไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น 

   ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

  6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง

   ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

    (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

    (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

      ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    (ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

    (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้

      รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

  7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการ

   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 มีจำานวนท้ังหมด 4 คร้ัง โดยการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่านสรุปได้ดังน้ี
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รายชื่อ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 1. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4/4

 2. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4/4

 3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4/4

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการท้ังหมด 3 ท่านดังน้ี

   1. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   2. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   3. นายสุพจน์ โทนุรัตน์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

  1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และ คุณสมบัติของกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

  2. พิจารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมกบักจิการของบรษิทั เพือ่เสนอชือ่เปน็กรรมการ หรอื 

   กรรมการผู้จัดการที่มีตำาแหน่งว่างลงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือ ต่อที่ประชุมถือหุ้นเพื่อพิจารณา

   แต่งตั้งต่อไปแล้วแต่กรณี

  3. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ หรือ กรรมการผู้จัดการ ได้แก่ ค่าตอบแทนต่างๆ ของ

   กรรมการ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน รายปี เบี้ยประชุม บำาเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

   และไม่ใช่ตัวเงิน

  4. พิจารณาแผนการสรรหาบุคคลท่ีจะทดแทนบุคลากรในปัจจุบัน สำาหรับ ตำาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการ

  5. ปฏบิตังิานอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายทีเ่กีย่วกบัการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนการประชมุ

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2562 มีจำานวน 2 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่าน

   สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 1. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  2/2

 2. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  2/2

 3. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  2/2

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

   1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

   2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง

   3. นายนินนาท โอฬารวรวุฒ ิ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1. พิจารณาสอบทาน และนำาเสนอนโยบายและกรอบบรหิารความเสีย่งใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทัเพือ่พิจารณาอนมุติั

  2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
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  3. กำากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมี

   ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

  4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบ

   ทานเพือ่ใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมตอ่การจดัการความเสีย่งรวมทัง้การนำาระบบการ

   บริหารความเส่ียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายท่ีเก่ียวกับ

   การบริหารความเสี่ยง

  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2562 มีจำานวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  1/1

 2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง  1/1

 3. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการบริหารความเสี่ยง  1/1

 8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทั้งหมด 11 ท่านดังนี้ 

   1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรรมการผู้จัดการ

   2. นายทศพล จินันท์เดช รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

   3. ดร.วรวิศว์ วีรคเชนทร์ รองกรรมการผู้จัดการ

   4. นายประสาน อุ่นวงษ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงาน

   5. Mr.Fritz Friedrich Schanzer ที่ปรึกษาผู้จัดการทั่วไป

   6. Mr.Peter Barnes ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

   7. น.ส.พัชราภรณ์ สืบสันติวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวางแผน

   8. นายบุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒนะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

   9. น.ส.วราภรณ์ โปษกะบุตร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

   10. นายประดิษฐ์ บุญกันภัย ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์

   11. นายปณิธาน โชคอำานวย ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

  1. ดแูล บรหิาร ดำาเนินงาน และปฏิบตังิานประจำาตามปกตธิรุกจิเพือ่ประโยชนข์องบรษิทัฯภายใตข้อบเขตแหง่อำานาจ

   หน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด 

  2. พิจารณาอนุมัติการกำาหนดเง่ือนไขทางการค้า เช่น กำาหนดวงเงินเครดิตให้ลูกค้า ระยะเวลาในการชำาระเงิน การทำา

   สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า

  3. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

  4. จ้าง บรรจุ แต่งต้ัง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมตลอดท้ังการเล่ือน 

   หรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกำาหนดให้

   คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง

  5. กำาหนดวิธีการบริหารงานและการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติ

   คณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการ
โรงงาน

ที่ปรึกษา
ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการฝ่าย
วางแผน

ผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ

ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด

ผู้จัดการฝ่าย
คอมพิวเตอร์

ผู้จัดการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่าย
บุคคลและธุรการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ผังการจัดองค์การ

 8.3 เลขานุการบริษัท

   ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ใหม่ และการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) กำาหนดให้

บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท (ปัจจุบันคือนายทศพล จินันท์เดช) เพื่อรับผิดชอบในการดูแลและให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการ

และผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ และการกำากับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการและ

การประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึช่วยคณะกรรมการดแูลใหม้กีารปฏบัิติตามมติดังกลา่ว และการรกัษาเอกสารขอ้มลู (ดูรายละเอยีดประวตัิ

ของกรรมการผู้บริหารและเลขานุการในเอกสารแนบ 1)

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

  8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำาหรับปี 2562

     ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมรวม 7 ท่าน จำานวน 4,370,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

  1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ จำานวน 470,000 บาท

  2. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการ จำานวน 480,000 บาท

  3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ จำานวน 480,000 บาท

  4. นายนินนาท โอฬารวรวุฒ ิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำานวน 820,000 บาท

  5. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำานวน 820,000 บาท

  6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำานวน 820,000 บาท

  7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ กรรมการอิสระ จำานวน 480,000 บาท

  ท้ังน้ีท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 มีมติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 

400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนใน

ฐานะดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯและค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
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หน่วยงาน จำานวนพนักงาน

คณะกรรมการบริหาร 3

ฝ่ายการผลิต 1,017

ฝ่ายการตลาด 26

ฝ่ายสำานักงาน 73

รวม 1,119

  เงินเดือนและโบนัสของกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 13 ท่าน จำานวน 54.71 ล้านบาท

  8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

    เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 13 ท่านจำานวน 1.15 ล้านบาท

 8.5 บุคคลากร

  8.5.1 จำานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลตอบแทนรวมในรูปเงินเดือนและโบนัส และเงินสมทบ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพในปี 2562 มีดังนี้

  8.5.2 ผลตอบแทนรวมในรูปเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ 416.15 ล้านบาท และเงินสมทบกองทุนสำารองเล้ียงชีพ

เท่ากับ 5.76 ล้านบาท

  8.5.3 บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสำาคัญในระยะ 3 ปี

ที่ผ่านมา

  8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

    บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเกี่ยวกับการผลิตและการขาย ISO 9001:2015 ซึ่งข้อกำาหนดของ

ระบบการบริหารคุณภาพคือ ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นท่ีพึงพอใจต่อลูกค้า และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

บริษัทฯ สามารถบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้ตื่นตัว

ในการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะและได้กำาหนดระบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งด้าน

เทคนิคและวิชาชีพ ความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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ชื่อ-สกุล/ ตำาแหน่ง1
อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทาง

การศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท2

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ 

ประธานกรรมการ

77 M.A.ECONOMICS,

USC CALIFORNIA, USA

DCP Class

143/2011-IOD

นายณรงค์ถือ

29,880,000 หุ้น

คิดเป็น 7.48%

คู่สมรสถือ

3,222,222 หุ้น

คิดเป็น 0.81%

บิดาของ

นายกิตติภัต

สุทธิสัมพัทน์

2530 – ปัจจุบัน

2518 – ปัจจุบัน

2529 – ปัจจุบัน

2549 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน

25 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส์     

(อุตสาหกรรมขนม)

บ. อาหารอินเตอร์ จำากัด

บ. รวมสุวรรณ จำากัด

บ. เจปอนนิก้าไรซ์ จำากัด

บ. ข้าวยูไนเต็ด จำากัด

บ. ออลมาร์เก็ตต้ิง จำากัด

บ. สวัสดี โฮลด้ิง จำากัด

นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย 

รองประธานกรรมการ

75 MBA

ST.MARY’S UNIVERSITY

TEXAS, USA

DCP Class

44/2004-IOD

นางนภาพรถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสของ

น้องชาย

ของภรรยา

นายณรงค์

สุทธิสัมพัทน์

2543 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

บริษัท ขายสะดวก จำากัด

นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 

รองประธานกรรมการและ

กรรมการผู้จัดการ

48 MBA SLOAN SCHOOL

OF MANAGEMENT

MASSACHUSETTS

INSTITUTE OF TECHNOLOGY,

BOSTON, USA

DCP Class

72/2006-IOD

นายกิตติภัตถือ

112,447,842 หุ้น

คิดเป็น 28.15%

คู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติ

ภาวะถือ

52,037,777 หุ้น

คิดเป็น 13.03%

บุตรของ

นายณรงค์

สุทธิสัมพัทน์

2543 – ปัจจุบัน

12 ต.ค. 58 - ปัจจุบัน

20 เม.ย. - ปัจจุบัน

2543 - ปัจจุบัน

25 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บมจ. เอ.เจ.พลาสท์

บมจ. พลาสติค

และหีบห่อไทย

บมจ. เนช่ันแนล เพาเวอร์

ซัพพลาย

บ. สุทธิแลนด์ จำากัด

บ. สวัสดี โฮลด้ิง จำากัด

นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

73 ปริญญาเอก ด้านภาวะผู้นำา

และพฤติกรรมองค์กร

U.S INTERNATIONAL

UNIVERSITY

DCP Class

121/2009 –IOD

นายนินนาทถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- 2537 – ปัจจุบัน 

2524 – ปัจจุบัน

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ

เลขาธิการ

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

สมาคมสถาบัน

อุดมศึกษาแห่งภูมิภาค

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท ชุมพร

อุตสาหกรรมน้ำามัน

ปาล์ม จำากัด (มหาชน)

นางชวิดา ศรีแสงนาม

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

75 ปริญญาตรี-

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสศตร์

DCP Class

72/2006-IOD

นางชวิดาถือ

65,555 หุ้น

คิดเป็น 0.0164%

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

นายสุพจน์ โทนุรัตน์

กรรมการอิสระ

83 ปริญญาตรี-วท.บ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DAP Class

48/2005-IOD

นายสุพจน์ถือ

10,000 หุ้น

คิดเป็น 0.0025%

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมและเลขานุการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ชื่อ-สกุล/ ตำาแหน่ง1
อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทาง

การศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท2

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

77 ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DAP Class

48/2005-IOD

นายสุรศักดิ์ถือ

18,000 หุ้น

คิดเป็น 0.0045%

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- 2545 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

2541 – ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส์

(อุตสาหกรรมขนม)

บมจ. ไดนาสต้ี เซรามิค

(อุตสาหกรรมกระเบ้ือง)

นายทศพล จินันท์เดช

รองกรรมการผู้จัดการ

และเลขานุการบริษัท

51 M.A., ORGANIZATION

DEVELOPMENT

U.S. INTERNATIONAL

UNIVERSITY

DCP Clas

208/2015-IOD

นายทศพลถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- 2549 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ

และเลขานุการ

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

ดร.วรวิศว์ วีรคเชนทร์

รองกรรมการผู้จัดการ

43 DBA, INTERNATIONAL

BUSINESS

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

M.S., INDUSTRIAL

ENGINEERING

UNIVERSITY OF WISCONSIN

MBA, FINANCE

UNIVERSITY OF WISCONSIN

DCP Class

209/2015-IOD

ดร.วรวิศว์ถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- 2551 - 2557

2558 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

MR.PETER BARNES

ผู้จัดการฝ่ายวิจัย

และพัฒนา

59 DIPLOMA (DMS)

OPERATION

MANAGEMENT

MR.PETER ถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- 2547 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวิจัย

และพัฒนา

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

MR.FRITZ FRIEDRICH

SCHANZER

ที่ปรึกษาผู้จัดการทั่วไป

73 MECHANIC ENGINEER

MAJOR : SPECIAL

MACHINE BUILDING

FOR BIAXIALLY ORIENTED

POLYPROPYLENE FILM

MR.FRITZ ถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้จัดการ

ทั่วไป

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

นายประสาน อุ่นวงษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

และผู้จัดการโรงงาน

65 ปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี 

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยราชมงคล

วิทยาเขตธัญบุรี

นายประสานถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- 2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ

และผู้จัดการโรงงาน

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

น.ส.พัชราภรณ์ สืบสันติวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายวางแผน

56 ปริญญาตรี-วท.บ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.พัชราภาณ์ถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- 2533 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บมจ. เอ.เจ. พลาสท์
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ชื่อ-สกุล/ ตำาแหน่ง1
อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทาง

การศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท2

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

นายบุญญฤทธิ์ 

ลิขิตเจริญวัฒนะ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

และการเงิน

62 ปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ปริญญาตรี

คณะพาณิชย์ศาสตร์

และการบัญชี สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายบุญญฤทธิ์ถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- ธ.ค. 2547 - พ.ค. 2557

ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

และการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

และการเงิน

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

น.ส.วราภรณ์ โปษกะบุตร 

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

76 AUA LANGUAGE

CENTER LEVEL 12

น.ส.วราภรณ์ถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

นายประดิษฐ์ บุญกันภัย

ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์

64 ปริญญาตรี เอกการจัดการ

โท การตลาด

คณะพาณิชย์ศาสตร์

และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายประดิษฐ์ถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- 2542 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย

คอมพิวเตอร์

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

นายปณิธาน โชคอำานวย

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

และธุรการ

48 ปริญญาตรี-นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

คณะรัฐศาสตร์ วิชาโท 

กฎหมาย

นายปณิธานถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- พ.ค 59 – ปัจจุบัน

ก.ย. 56 - เม.ย. 59

2548 - 2556

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

และธุรการ

ผู้จัดการฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์

และธุรการ

ผู้จัดการฝ่าย HR 

Retail

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

บริษัท ไดอิชิแพคเกจจ้ิง 

จำากัด

บริษัท จิม ทอมป์สัน 

อุตสาหกรรมไหมไทย 

จำากัด

หมายเหตุ 1 ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ หรือนางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ 

   หรือนายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญ

   ของบริษัท

  2 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายชื่อ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำากัด (มหาชน)*

นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

นายสุรศักด์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระ กรรมการ

*เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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9. การกำากับดูแลกิจการ

 9.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

  บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผลงาน ตระหนักในหน้าที่ มีการดำาเนินงานที่

โปร่งใส ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นท่ีเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มุ่งมั่นที่จะสร้าง

คุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

  คณะกรรมการไดก้ำาหนดนโยบายหรอืหลกัการในการกำากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่เป็นแนวทางในการดำาเนนิธรุกจิและเปน็

หลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

  (1) ดำาเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

   คณะกรรมการ กรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและ

   เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

  (2) ดำาเนินการให้เช่ือม่ันได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัท ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบ

   การควบคมุภายในทีด่ ีและมกีารถว่งดลุอำานาจทีเ่หมาะสมรวมทัง้มกีารดำาเนนิงานทีโ่ปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้

   และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

  (3) ดำาเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำาเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการ

   ประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

  (4) ดำาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นท่ีต้ัง

  (5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำานึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติท่ีดี ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความ

   สำานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนอง

   ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  (6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมท้ังสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่าน้ัน 

   ดว้ยความเปน็ธรรมและเสมอภาคอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละเปดิโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นรว่ม

   แสดงความคดิเหน็และมช่ีองทางแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระทำาผดิกฎหมายหรอืขอ้บกพรอ่งตา่งๆ ตลอด

   จนมีมาตรการการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

  (7) ดำาเนินการโดยคำานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชมสังคมโดยส่วนรวม

   และคำานึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือ

   สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัท

  (8) ดำาเนินการให้ทีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำาไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

  (9) กำาหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืน

   กฎหมายหรือมีการกระทำาท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ โดย

   จะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมิชักช้ารวมทั้งหามาตรการป้องกัน

   มิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

   บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็น 5 หมวดดังนี้

  หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

   คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแล

กิจการที่ดี และได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ 

การซือ้ขายหรือโอนหุน้ การไดร้บัข้อมลูของบรษิทัอยา่งเพยีงพอ การเขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึการใชส้ทิธลิงคะแนนในเรือ่ง

ที่สำาคัญๆ ของบริษัท รวมถึงการมีส่วนแบ่งในกำาไร เป็นต้น
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   คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญัตอ่สทิธแิละความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ ไดแ้กส่ทิธใินการไดร้บัสารสนเทศที่

เพียงพอ ทันเวลา และในรูปที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และ

ออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงนโยบายท่ีสำาคญัของบรษัิท สทิธใินการเลอืกต้ังและถอดถอน

กรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี      

   คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมใหผู้ถ้อืหุ้นทราบล่วงหนา้อยา่งเพยีงพอ ครบถว้น โดยหนงัสอืเชญิประชมุมรีายละเอยีด

ระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด และ

รายชือ่กรรมการอสิระทัง้หมด เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุแทนได ้รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถานท่ีจดัประชุม 

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมของแต่ครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ajplast.co.th) 

เปน็การล่วงหนา้กอ่นวันประชุมอยา่งนอ้ย 30 วันดว้ย ซึง่ทางบรษัิทไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้มกีารลงทะเบียนลว่งหนา้กอ่นการประชมุอยา่ง

น้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ และมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน

   การประชุมผู้ถือหุ้น

   ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในปี 2562 มีจำานวน 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญประจำาปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อ

วันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งจัดที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสำาคญักบัการเขา้รว่มประชมุ ซึง่ในการประชมุดงักลา่วกรรมการ

เขา้รว่มประชมุ ซึง่รวมถงึกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเขา้รว่มประชมุดว้ย กอ่นเริม่การประชมุทกุครัง้ ประธานกรรมการ

จะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้มีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ  

และดำาเนินการประชมุอยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส โดยในระหวา่งการประชมุจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นมสีทิธอิยา่งเท่าเทยีมกนัไดแ้สดง

ความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง และข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ รวม

ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

  หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

   บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำาเนินการดงั

ต่อไปนี้

    (1) บริษัทได้ดำาเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังรายงานการประชุมคร้ังก่อน รายงานประจำาปี 

      หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

      และไม่น้อยกว่า 14 วันในกรณีที่ทีวาระพิเศษ

    (2) ในการประชุมแต่ละคร้ัง บริษัทจะแจกใบลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนท่ีเข้าร่วมประชุมก่อนการประชุม

      และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนได้ซักถามก่อนที่จะลงคะแนนในแต่ละมติ

    (3) ดำาเนินการประชมุผูถ้อืหุน้ตามลำาดบัระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุเสมอ และมนีโยบาย

      ที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล

      ประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

    (4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำาหนดทิศทางการ

      ลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทั้ง

      เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง

    (5) บนัทกึรายงานการประชุมอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และจดัสง่รายงานการประชมุตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์หลงั

      การประชุมเสร็จส้ิน 14 วันเสมอ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากน้ี

      ยังได้เผยแพร่ภาพของการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซด์อีกด้วย

A.J. PLAST 
ANNUAL REPORT 2019

31



    (6) กำาหนดแนวทางการเกบ็รกัษาและปอ้งกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ความเปน็ธรรม

      ต่อผู้ถือหุ้น และมีการแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

      ใช้ข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสำาคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหุ้น และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไป

      ซื้อขายหุ้นของบริษัท 

   ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการ

ฝา่ยหรอืเทยีบเทา่ในสายงานการเงนิและบญัช ีจะตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เมือ่แรกเขา้รบัตำาแหนง่ และรายงานทกุ

ครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำาการต่อ ก.ล.ต. และบริษัทจะนำารายงานดังกล่าวรวบรวมเป็นระเบียบวาระแจ้งให้ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำา

  หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

   บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและ

ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท

ตระหนกัถงึแรงสนบัสนุน จากผูมี้สว่นไดเ้สยีตา่งๆ ซึง่จะสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และสรา้งกำาไรใหก้บับรษิทั ซึง่ถอืวา่เปน็การ

สร้างความสำาเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

   คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและ

ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา (Whistle Blowing) หรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทฯ และประเด็นที่เกี่ยวกับการ

ทำาผดิกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานการเงนิและระบบการควบคมุภายในไดท้ี ่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ฝ่าย

เลขานุการบริษัทฯ และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ajplast.co.th) และบริษัทมีกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยไม่มี

การเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนซึ่งจะเก็บไว้เป็นความลับ และทางบริษัทฯ มีคณะกรรมการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการร้อง

เรียนมีการไต่สวนหาสาเหตุจากข้อร้องเรียนต่างๆ ถ้ามีผู้บริหารหรือพนักงาน กระทำาผิดจะมีการลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท

ถึงขั้นไล่ออก

   การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัทฯมีดังนี้

    (1) พนักงาน

    ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการบรรลุเป้าหมาย จึงได้

กำาหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยถือเป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะให้การปฏิบัติที่เป็น

ธรรมทั้งในด้านโอกาส และผลตอบแทน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการทำางาน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการกระตุ้นการทำางาน

ของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยการจ่ายเป็นเงินรางวัลรายไตรมาส ซึ่งประสบความสำาเร็จพอสมควร และมีการกำาหนดเป็น

แนวปฏิบัติต่อพนักงานไว้ครอบคลุมถึงเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำาเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อ

ป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำางาน

    (2) ลูกค้า

    สำาหรบัลกูคา้ บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสำาคญัของความพอใจของลกูคา้ท่ีมต่ีอความสำาเรจ็ของธรุกจิของบรษิทัฯ 

จงึมเีจตจำานงทีจ่ะสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ตลอดเวลาโดยกำาหนดเปน็นโยบายและการ

ปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำาไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่ง

มอบสนิคา้และใหบ้ริการทีด่ ีตรงตามความคาดหมายของลกูคา้ในราคาทีย่ตุธิรรม การใหข้อ้มลูขา่วสารทีถ่กูตอ้งเพยีงพอ และทนัตอ่

เหตกุารณ ์การปฏบิตัิตามเงือ่นไขตา่งๆ ทีม่ตี่อลกูคา้อยา่งเครง่ครดั ตลอดจนการจดัใหม้รีะบบและกระบวนการทีใ่หลู้กค้ารอ้งเรยีน

เกีย่วกบัคณุภาพ ปรมิาณ ความปลอดภยั ของสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้ความรวดเรว็ในการสง่มอบสนิคา้เพือ่ใหล้กูคา้ไดรั้บการตอบ

สนองอย่างรวดเร็ว รวมถึงการให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับ

ลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
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    (3) คู่ค้าหรือเจ้าหนี้

    สำาหรบัคูค่า้หรอืเจา้หนี ้บรษิทัฯ กำาหนดเป็นนโยบายและการปฏบัิตโิดยกำาหนดเป็นแนวปฏบัิตติอ่คูค่า้หรอืเจา้

หนีอ้ย่างเปน็ธรรมและเสมอภาค คำานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ปน็ธรรมตอ่

ทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    (4) คู่แข่งทางการค้า

    สำาหรบัคูแ่ข่งทางการคา้ บรษิทัฯ มกีารปฏบัิตติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแหง่

กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี

มิชอบ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า 

    (5) สิ่งแวดล้อมและสังคม

    ส่วนส่ิงแวดล้อมและสังคมน้ัน บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความ

สำาคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณี บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกซึ่ง

ผา่นกระบวนการหลอมละลายและรดีพลาสตกิ ซึง่กระบวนการผลติแผน่ฟลิม์พลาสตกิไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิ ไมท่ำาลายสิง่แวดลอ้ม ไม่

ว่าจะเป็น กลิ่น เสียง ควัน และน้ำาเสีย บริษัทฯ มีการบำาบัดน้ำาเสียและมีการตรวจของค่าน้ำาเสียซึ่งจากผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ของ

กระทรวงอุตสาหกรรม 

  หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

   การเปดิเผยสารสนเทศเปน็หนึง่ในหลกัการทีม่คีวามสำาคญัตอ่การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่บรษิทัใหค้วามสำาคญักบั

ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งแจง้แกต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ และผูถ้อืหุน้ ทัง้ในดา้นของความถกูตอ้ง ความเพยีงพอ ครบถว้น ความรวดเรว็ ความ

เท่าเทียมกัน และความโปร่งใสของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณ

ธุรกิจ และบริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของ

บริษัทที่สำาคัญมีรายละเอียดดังนี้

   (1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

   ดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารหัวข้อ 8.4 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ 

   บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการผูจ้ดัการ และจำานวนครัง้ทีก่รรมการ

แต่ละคนเข้าร่วมประชุมไว้ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการแล้ว

   (2) รายงานของคณะกรรมการ

   คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม

และถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ซึ่งข้อมูลทางการเงินที่ได้เปิดเผยให้กับผู้ถือหุ้นนั้นได้ผ่านการสอบทานในงบการเงินท่ีเป็นรายไตรมาส และได้ผ่านการ

ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีที่เป็นงบการเงินรายปี

   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีหรือบรรษัทภิบาล

(Good Corporate Governance) ขององค์กรเสมอมา และได้ตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ 

ทีถ่กูต้อง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา และเทา่เทยีมกนั สำาหรบัประกอบการตัดสนิใจในการประชมุผูถ้อืหุ้น โดยบรษัิทฯ ไดเ้ปดิโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้

   ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

และเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

A.J. PLAST 
ANNUAL REPORT 2019

33



   บริษทัฯ ไดม้นีโยบายใหค้ณะกรรมการบรษิทัตอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยแ์ละรายงานการมสีว่นไดส้ว่นเสยี

ทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการซึ่งได้กำาหนดชัดเจนในวาระการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

  การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/

ตำาแหน่ง1

จำานวนหลักทรัพย์ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562

ได้มา/

จำาหน่าย

จำานวนหลักทรัพย์ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์-ประธานกรรมการ

คู่สมรส

 29,880,000

 3,222,222

-

-

 29,880,000

 3,222,222

นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย-รองประธานกรรมการ

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์-รองประธานกรรมการ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 112,447,842

 52,037,777

-

-

 112,447,842

 52,037,777

นายนนินาท โอฬารวรวุฒ-ิประธานกรรมการตรวจสอบ

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

นางชวิดา ศรีแสงนาม-กรรมการตรวจสอบ

คู่สมรส

 65,555

-

-

-

 65,555

-

นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา-กรรมการตรวจสอบ

คู่สมรส

 18,000

-

-

-

 18,000

-

นายสุพจน์ โทนุรัตน์-กรรมการอิสระ

คู่สมรส

 10,000

-

-

-

 10,000

-

นายทศพล จินันท์เดช-รองกรรมการผู้จัดการ

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

ดร.วรวิศว์ วีรคเชนทร์-รองกรรมการผู้จัดการ

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

MR.PETER BARNES-ผจก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

MR.FRITZ FRIEDRICH SCHANZER-ท่ีปรึกษาผู้จัดการท่ัวไป

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

นายประสาน อุ่นวงษ์-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ,

ผู้จัดการโรงงาน

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-
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ชื่อ-สกุล/

ตำาแหน่ง1

จำานวนหลักทรัพย์ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562

ได้มา/

จำาหน่าย

จำานวนหลักทรัพย์ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

น.สพัชราภรณ์ สืบสันติวงศ์-ผจก.ฝ่ายวางแผน

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

นายบุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒนะ-ผจก.ฝ่ายบัญชี

และการเงิน

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

น.ส.วราภรณ์ โปษกะบุตร-ผจก.ฝ่ายจัดซื้อ

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

นายประดิษฐ์ บุญกันภัย-ผจก.ฝ่ายคอมพิวเตอร์

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

นายปณิธาน โชคอำานวย-ผจก.ฝ่ายบุคคลและธุรการ

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

   และคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่า่พอใจ และสามารถสร้าง

ความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

   (3) นักลงทุนสัมพันธ์

   คณะกรรมการให้ความสำาคัญให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเกี่ยว

กับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา และแสดงให้เห็นถึง

สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้

มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้

รับทราบ ทัง้โดยผา่นชอ่งทางและสือ่การเผยแพรข้่อมลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์พรอ้มทัง้มกีารสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และ

นักวิเคราะห์อย่างเหมาะสม

   ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานด้าน ผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่ 

คุณทศพล จินันท์เดช โทรศัพท์หมายเลข 0-2415-0035 ต่อ 144 โทรสารหมายเลข 0-2415-3795 และ ทาง e-mail : 

investment@ajplast.co.th  

  หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

   (1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

    (1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

     คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นจำานวนที่เหมาะสมกับขนาด

ของกิจการ ประกอบด้วย

   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

   กรรมการอิสระ   4 ท่าน (ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน)
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   ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งถือว่าไม่

 น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะดังนั้นการดำาเนินการและการบริหารงานของกรรมการบริหารจึงอยู่ภายใต้การกำากับ

 ดูแลอย่างเป็นกลางของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลที่เพียงพอแล้ว

    (1.2) การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

                     รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารในเรื่อง องค์ประกอบและการแต่ง

ตั้งคณะกรรมการบริษัท

    (1.3) การกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

     รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารในเรื่องขององค์ประกอบและการ

แต่งตั้งกรรมการอิสระ

    (1.4) การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

     ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 56.52 ของหุ้นทั้งหมด 

     ประธานกรรมการไมเ่ปน็บคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ แตท่ัง้สองทา่นเปน็ตวัแทนจากกลุม่

ผู้ถือหุน้ใหญก่ลุม่เดยีวกนั โดยมบีทบาท อำานาจและหนา้ทีท่ีแ่บง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพือ่สรา้งดลุยภาพระหวา่งการบริหาร

และการกำากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 

ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำาให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงานให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

    (1.5) เลขานุการบริษัท

     รายละเอียดตามข้อ 8.3 หัวข้อในเรื่องเลขานุการ

   (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

             (2.1) นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

       คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยที่สำาคัญใน

การนำามาซึ่งความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่เพิม่ความโปรง่ใส เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ เนือ่งจากเหน็วา่เปน็สิง่ทีม่คีวาม

สำาคัญและจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจ ให้มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลัก

การดงักลา่ว โดยไดก้ำาหนดนโยบาย และทศิทางการดำาเนนิงานของบรษิทั กำากบัดแูลฝา่ยบรหิารใหด้ำาเนนิการตามนโยบายอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำาหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม 

5 หมวดตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศกำาหนดน้ัน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้

มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

     (2.2) ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

       บริษทัฯ กำาหนดวิสยัทศันไ์วช้ดัเจน ในการเปน็บรษิทัชัน้นำาในการผลติแผน่ฟลิม์พลาสตกิ และเปน็

ที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ทำาการพัฒนาในด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกและลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นคู่ค้าท่ียุติธรรม มีความเป็น

มอือาชพี มีผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารทีด่ ีสง่เสรมิและพฒันาสงัคมดว้ยการเปน็ผูป้ระกอบการทีด่ ีและเนน้การทำางานอยา่งปลอดภยั 

พรอ้มกบัรักษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม บรกิารลกูค้าดว้ยผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ และราคาทีเ่ป็นธรรม เป็นไปในทศิทางทีก่อ่ใหเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหม้กีารจดัทำาวสิยัทศัน ์เปา้หมาย  นโยบาย ทศิทางการดำาเนนิงาน แผนกลยทุธ์

ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำาปขีองบรษิทัฯ โดยมอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารเป็นผูน้ำาเสนอ และคณะกรรมการบรษิทัแสดง

ความคดิเหน็รว่มกบัฝา่ยบรหิารเพือ่ใหเ้กดิความเหน็ชอบรว่มกนักอ่นทีจ่ะพจิารณาอนมุตั ิและไดม้กีารกำาหนด ขอบเขต หนา้ที ่และ

ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ โดยเฉพาะการ

กำาหนดอำานาจหน้าที่การดำาเนินการทางการเงินก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว ดังรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
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     (2.3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

       บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น

กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำาหรับ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์กับบริษัทและในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการกำาหนดให้ต้องปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมรีาคาและเงือ่นไข  เสมอืนการทำารายการกบับคุคลภายนอก โดยทีก่รรมการ

หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยว

โยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่

เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 

       นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำาหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็น

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวม

ทัง้ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพือ่ประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ หรอืใหข้อ้มลูภายในแกบ่คุคลอืน่เพือ่ประโยชนใ์นการซือ้ขาย

หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทมีการป้องกันดังนี้

      - รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการไดท้ราบถงึรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่มีการทำารายการ

ดังกล่าวข้างต้น 

      - ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงาน

การถอืครองหลักทรัพยข์องบรษิทัฯ เมือ่แรกเข้ารบัตำาแหนง่ และรายงานทกุครัง้เมือ่มกีารซือ้หรอืขายหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัทำาการ

ต่อ ก.ล.ต. และจะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำา 

     (2.4) จริยธรรมธุรกิจ

       ในการดำาเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้

ความสำาคญัเทา่เทยีมและควบคูไ่ปกบัความสำาเรจ็ตามเป้าหมาย คณะกรรมการบรษัิทจงึไดก้ำาหนดเป้าหมายและวธิกีารเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งความสำาเร็จตามเป้าหมายดังที่ระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้กำาหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน คู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการ

ปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ 

คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวมบริษัทฯ กำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำาความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ผู้บริหารทุก

ระดับในองคก์ร จะตอ้งดแูลรบัผดิชอบและถอืเปน็เรือ่งสำาคญัทีจ่ะดำาเนนิการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ 

และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง

     (2.5) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

       บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ กับระดับความเส่ียงท่ี

ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆของหน่ายงานนั้นๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ติดตามผลการควบคุม

ภายในเป็นระยะๆ อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และความ

เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง  คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการท่ีผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดย

ไม่มีอำานาจเพียงพอ และที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญ และ

บริษัทมีหน่วยงานทำาหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำาเนินการตามแนวทางท่ีกำาหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจ

สอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
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    คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมีการป้องกันและจัดการความเสี่ยง 

ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทตามที่ระบุในแบบ 56-1 มีการกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ

กำาหนดที่เกี่ยวข้อง

   (3) การประชุมคณะกรรมการ

   การประชุมคณะกรรมการของบริษัทในปี 2562 มีจำานวน 7 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการจัดส่งหนังสือ

เชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม ในการประชุม กรรมการทุกคนมีโอกาส

อภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากท่ีประชุม  

ในกรณทีีก่รรมการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งมนัียสำาคญัในเรือ่งทีก่ำาลงัพจิารณาตอ้งออกจากการประชมุระหวา่งการพจิารณาเร่ืองนัน้ๆ  

   (4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

   ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทน

อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและสูงเพียงพอที่จะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้

ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้น

   ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาประกอบ

กับผลการดำาเนินงานของบริษัท และผลการดำาเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

   จำานวนค่าตอบแทน ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้กรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

   - กรรมการบริษัท

ปี 2562 ปี 2561

จำานวนราย จำานวนเงิน (ล้านบาท) จำานวนราย จำานวนเงิน (ล้านบาท)

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม 7 4.37 7 4.25

ค่าตอบแทนอื่น - - - -

รวม 4.37 4.25

   - กรรมการบริหารและผู้บริหาร

ปี 2562 ปี 2561

จำานวนราย จำานวนเงิน (ล้านบาท) จำานวนราย จำานวนเงิน (ล้านบาท)

เงินเดือนและโบนัส 13 54.71 13 50.62

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 13 1.15 13 1.06

รวม 55.86 51.68
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     ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน

     - กรรมการ   ไม่มี

     - กรรมการบริหารและผู้บริหาร ไม่มี

   (5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

     คณะกรรมการบริษัท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และสถาบันที่เกี่ยวข้องเสมอ ซึ่งในปี 2562 นี้กรรมการและผู้บริหารได้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 - นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 13 (วพน.13)

 - นายทศพล จินันท์เดช รองกรรมการผู้จัดการและและเลขานุการบริษัท

  อบรมหลักสูตร Making the CEO of Thailand รุ่น 1

 - ดร.วรวิศว์ วีรคเชนทร์ รองกรรมการผู้จัดการ

  อบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) รุ่นที่ 2

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

  1. อนุกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2542 มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 

3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

   1. นายนินนาท โอฬารวรวุฒ ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

   2. นางชวิดา ศรีแสงนาม  กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

   3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำาเสมอ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้งซึ่งเป็นการ

ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน และมกีารรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดตามหัวข้อขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

  2. อนุกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดต้ังข้ึนเม่ือปลายปี 2554 มีวาระการดำารงตำาแหน่ง

คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

   1. นายสุรศักดิ ์โกสิยะจินดา  ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

          และกรรมการอิสระ

   2. นางชวิดา ศรีแสงนาม  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

   3. นายสุพจน์ โทนุรัตน์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมในปี 2562 จำานวน 2 คร้ัง เพ่ือพิจารณาสรรหาบุคคล

ที่มีความเหมาะสมเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ

บรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สำาหรับ

ผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาหรับปี 2563 

ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางช่องทางของทางตลาดหลักทรัพย์และทางเว็บไซต์ของบริษัทไปแล้ว ได้มีข้อกำาหนดไว้ว่าจะต้องดำารง

ตำาแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาผู้ที่จะเข้ามาดำารงตำาแหน่ง

กรรมการใหม่ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วจะมีการนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป และการพิจารณาค่าตอบแทนเบ้ืองต้นท่ีเหมาะสม 

โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการ

พิจารณากำาหนดค่าตอบแทน สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการจะนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
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  3. อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2554 เพื่อดูแลบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของ

บริษัท โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้

   1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

   2. นายนินนาท โอฬารวรวุฒ ิ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ

   3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมในปี 2562 จำานวน 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร

และฝ่ายจัดการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ตามรายละเอียดตามหัวข้อขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว

 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  บริษัทฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา เพ่ือพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหาร ท้ังน้ีบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งต้ัง

ให้ดำารงตำาแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากัด 

พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เก่ียวกับเร่ือง การขออนญุาต

และการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ฉบบัลงวันท่ี 22 มนีาคม 2543 มคีวามรูค้วามสามารถ โดยการคดัเลือกจะดำาเนนิการดงันี ้

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษัิทมจีำานวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน โดยกรรมการไมน่อ้ยกวา่ครึง่หนึง่ของจำานวน

กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและบุคคลนั้นที่จะเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯจะต้องดำารงตำาแหน่ง

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัทและในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมปรึกษากิจการของบริษัท

  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการ โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนน

เสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง และผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงของตนทีม่อียูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลาย

คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบสงูสดุตามลำาดบัลง

มาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตัง้เปน็กรรมการเทา่จำานวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลำาดบั

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  เมือ่มกีารประชุมสามญัในทกุปใีหก้รรมการออกจากตำาแหนง่ในจำานวนหนึง่ในสามเปน็อตัราหรอืใหอ้อกโดยจำานวนใกล้

ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม

  กรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำาคัญผูกพันบริษัทฯ ได้นั้นให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งลง

ลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ และ

คณะกรรมการมีอำานาจกำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

  กรรมการอิสระของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 มี 4 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

   หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีความเข้มกว่าของ สำานักงาน ก.ล.ต.

  (ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

   บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 

   คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่

   จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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  (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ

   ทีอ่าจเปน็การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอสิระของตน และไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็

   อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

   ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่งไม่เกิน 9 ปี

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำานวนหนึ่งของบริษัทฯ

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเลือกต้ังจากกรรมการจำานวนหน่ึง

ของบริษัทฯ เพ่ือสำาหรับการสรรหากรรมการท่ีมีความเหมาะสมและพิจารณาค่าตอบแทน เบ้ียประชุม และอ่ืนๆ ในอัตราท่ีเหมาะสม

กับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำานวนหนึ่งของบริษัท 

สำาหรับการดูแลบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัท โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี

 9.4 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

   - ไม่มี -

 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  ในการกำากบัดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในของบรษัิทฯ นัน้ บรษัิทได้กำาหนดไวใ้นขอ้บังคบัเกีย่วกบัการทำางานของบรษิทัฯ 

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน

ไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม พนักงานต้อง

มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และต้องไม่แสวงหาประโยชน์อ่ืนหรือยอมรับประโยชน์จากผู้อ่ืนท้ังทางตรงและทางอ้อม หากพบว่า

กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำาผิดวินัย บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง โดยสรุปนโยบายสำาคัญดังนี้

  1. บรษิทัไดก้ำาหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานรบัทราบถงึประกาศท่ีเกีย่วขอ้งของสำานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ที่กำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการ

ถือครองหลกัทรพัย์ และแจง้ใหเ้ลขานกุารบรษิทัรบัทราบเพือ่จดัทำาบนัทกึการเปลีย่นแปลงและสรปุจำานวนหลกัทรพัยข์องกรรมการ

และผูบ้รหิารเปน็รายบุคคล เพือ่นำาเสนอใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชมุครัง้ถดัไป นอกจากนัน้ยงัไดแ้จง้บทลงโทษ

หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวด้วย

  2. บริษทัมข้ีอกำาหนดหา้มนำาข้อมลูงบการเงนิ หรอืขอ้มลูอ่ืนท่ีมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทท่ีทราบ เปดิเผย

แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูล

อื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่

ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว การไม่ปฎิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำาผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ 
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ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำาคัญ คนใดกระทำาผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพัก

งานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

  ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

  บริษทัฯ เปดิเผยการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู ไวใ้นรายงานประจำาปีอยา่งครบถว้นตามทีส่ำานกังาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้งที่บุคคลดังกล่าวมี

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และเพื่อให้การปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการที่ดีบรรลุผลในทางปฏิบัติ บริษัทจึงได้ดำาเนิน

การดังนี้

  (1) ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องที่จำาเป็นเท่านั้น

  (2) เจา้ของข้อมลูทีย่งัไมเ่ปดิเผยตอ่สาธารณชน ตอ้งกำาชบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยั

อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารความลับรั่วไหล  

 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

   บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

   - สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 1,580,000 บาท

  2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

   บรษิทัจ่ายคา่ตอบแทนของงานบรกิารอืน่ ซึง่ไดแ้ก ่การตรวจสอบการปฏบิตัติามเงือ่นไขของบตัรสง่เสริมการลงทุน 

   ให้แก่

   - สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 390,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

  นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

  บรษิทัมีความตัง้ใจทีจ่ะดำาเนนิธรุกจิโดยยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธรุกจิ ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะใหบ้รษิทั

เจริญเติบโตอย่างมั่นคงในทุกๆ ด้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป โดยคำานึงถึงผู้มี

สว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยเปน็สำาคญั บรษิทัจงึสง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานมคีวามตระหนกัถงึความสำาคญัในการมสีว่นรว่ม

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

  1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

   บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริตและเป็นธรรมภายใต้

กรอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธรุกจิของบรษิทั และยดึกติกาการแขง่ขนัอยา่งเสมอภาค โดยต้ังอยูบ่นพืน้ฐานของการไดร้บัผล

ตอบแทนทีเ่ปน็ธรรมท้ังสองฝา่ย การดำาเนินธรุกจิกบัคู่คา้ต้องไมน่ำามาซึง่ความเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีงของบรษัิทหรอืขดัต่อกฎหมายดงันี้

   - ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

   - มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

   - รักษาความลับ หรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

   - บริษัทไม่ดำาเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้

ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
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   - ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีมาตรฐาน

สากล รวมถึงไม่นำาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง             

  2. การต่อต้านการทุจริต

   บรษิทัดำาเนินธรุกจิดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถกูต้องโดยจดัให้มแีนวทางในการต่อต้านการทุจรติ โดยกำาหนด

มาตรการและขัน้ตอนใหผู้บ้รหิารและพนักงาน ตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบทนัทใีนกรณีทีเ่กดิ

เหตกุารณ์ทจุริตหรือสงสยัว่ามเีหตกุารณท์จุรติหรอืมกีารฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืมกีารกระทำาท่ีผดิปกติอ่ืนซึง่อาจกระทบตอ่ชือ่เสยีงและ

ฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ ดังนี้

   - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบการควบคุมภายใน

   - การฝา่ฝนืกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของ กลต. และ ตลท. ตลอดจนกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

   ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัฯจะไดร้บีแกไ้ขขอ้บกพรอ่งหรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดมทนัท ีรวมทัง้หามาตรการปอ้งกนั

มิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

  3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

   บรษิทัมกีารปฏิบตัติอ่พนักงานดว้ยความสภุาพและใหค้วามเคารพตอ่ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์และสทิธขิัน้พืน้ฐาน

ของมนุษยชนอย่างเสมอภาค ด้วยความเท่าเทียมกันรวมทั้งคู่ร่วมธุรกิจและบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกัน

  4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

   บรษัิทมกีารจ้างแรงงานโดยใหผ้ลตอบแทนทีเ่ปน็ธรรมและเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ ตามความรูค้วามสามารถ 

และผลการปฏบิตังิานของพนกังานแตล่ะคน รวมถงึการแตง่ตัง้โยกยา้ย การใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งกระทำาดว้ยความ

สุจริตใจ อีกทั้งมีสวัสดิการอย่างเป็นธรรม

   บริษัทมีการดูแล รักษาและให้ความสำาคัญต่อสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยคำานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต 

สุขภาพและชีวอนามัยของพนักงานอยู่เสมอ ซึ่งผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไป

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำาเสมอ

  5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

   บริษทัมกีารพัฒนาผลติภณัฑอ์ยา่งต่อเนือ่งท่ีสามารถตอบสนองความต้องการทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหก้บัลกูคา้

เพื่อให้เกิดประโยชน์และลดโลกร้อนโดยการพัฒนาแผ่นฟิล์มที่สามารถย่อยสลายได้

   บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสำาคญัความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี อนัไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้และคูแ่ขง่ทางธุรกจิ และ

ใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

   - ปฏิบตัติอ่ลกูคา้โดยยดึหลกัความซือ่สตัยแ์ละยตุธิรรม รวมทัง้เปดิเผยและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารที่

    ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่บดเบือนข้อเท็จจริง

   - ปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อผกูพนัตา่งๆ ทีม่ตีอ่ลกูคา้อยา่งเครง่ครดัตลอดจนใหบ้รกิารและปฏบัิตติอ่ลกูคา้ดว้ยความ

    มีน้ำาใจ

   - คำาร้องเรยีนของลกูคา้พึงไดร้บัการเอาใจใสแ่ละดำาเนนิการอยา่งเปน็ธรรมเพือ่สนองตอบความตอ้งการของลกูคา้

    อย่างรวดเร็ว

   - รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
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   - ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำาเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ 

    คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของ

    ลูกค้าและหรือแสวงหาลู่ทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

   - ไม่ค้ากำาไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเล่ียงการกำาหนดเง่ือนไขทางการค้า

    ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

  6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

   บริษัทฯมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

   - ไม่กระทำาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมหรือต่อ

    สังคมโดยส่วนรวม

   - สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

   - ปลูกฝังจิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง

    ต่อเนื่องและจริงจัง

   - ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

       

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

  11.1 การสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

    คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัในการบรหิารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในทีเ่พยีง

พอและเหมาะสมกบัการดำาเนินธรุกจิ เพ่ือใหบ้รษิทัสามารถบรหิารงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล สามารถลดหรอืปอ้งกนัความเสีย่งตา่งๆ 

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทมีการดำาเนินการที่

สำาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

  (1) การกำาหนดโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายและลกัษณะการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัรวมทัง้มกีารกำาหนด

   หน้าที่ความรับชอบ และสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

  (2) การกำาหนดอำานาจในการดำาเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน อำานาจอนุมัติต่างๆ มีการแบ่งแยก

   หนา้ทีอ่ยา่งชัดเจน ทัง้ในสว่นของผูป้ฏบัิตงิานและผูต้ดิตามผล เพือ่ใหเ้กดิการถว่งดลุและการตรวจสอบระหวา่งกนั

  (3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ความเหมาะสม ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ 

   ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สิน การปฏิบัติตามข้อบังคับ

   หรือข้อกำาหนดของกฎหมายต่างๆ

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูล

จากฝ่ายบริหารและการตอบแบบประเมินความเพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพ

แวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการ

ติดตาม มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำา ธุรกรรมกับผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

  11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)
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  11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

    ชื่อ นางสาวศรินทิพย์ ธนาวดี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

    คุณวุฒิทางการศึกษา

    ปริญญาตรี-บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

    ประวัติการทำางาน

    2551-2558 Assistant Internal Audit Manager-Advanced Research Group Co.,Ltd.

    2558-2559 Assistant Internal Audit Manager-Index Living Mall Co.,Ltd.

    2559-ปัจจุบัน Internal Audit Manager-บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

    การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

    Internal Audit Procedure, The Institute of internal Auditors of Thailand

    CPIAT, The Institute of Internal Auditors of Thailand

12. รายการระหว่างกัน

  ในระยะเวลาหนึง่ปทีีผ่า่นมาบรษิทัฯ มกีารทำารายการระหวา่งกนักบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักรรมการ ตามมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 รายการบัญชีของ

บริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) และได้มีการแจ้งสารสนเทศกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

13. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

  ผลการดำาเนินงานของบริษัท

	 	 ภาพรวมของผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

  รายได้จากการขายยังมีอัตราการเติบโต (ตามตารางข้อ 4.2 โครงสร้างรายได้) โดยบริษัทฯ ได้ขยายฐานการตลาด

ทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด เนื่องจากยังมีความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำาส่วนแบ่งการ

ตลาดของแผ่นฟิล์ม BOPP, BOPET และ BOPA สำาหรับผลิตภัณฑ์ CPP และ METALLIZED นั้นบริษัทสามารถแบ่งส่วนการตลาดทั้ง

ในและตา่งประเทศได้เช่นกนั นอกจากน้ันบรษิทัยงัไดเ้ปรยีบผูผ้ลติจากต่างประเทศเนือ่งจากผูน้ำาเขา้จะต้องรบัภาระภาษนีำาเขา้ทำาให้

สินค้านำาเข้ามีต้นทุนสูงกว่าสินค้าของบริษัทฯ ประกอบกับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ จะเน้นที่การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ

และมาตรฐาน เปน็ทีพ่งึพอใจของลกูคา้และมรีาคาขายทีย่ตุธิรรม ทัง้นีจ้ะตอ้งมบีรกิารหลงัการขายทีด่แีละมคีวามสมัพนัธก์บัลกูคา้

อย่างใกล้ชิด

  บรษิทัฯ ไดพ้ยายามตดิตามการเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่น เนือ่งจากผลกระทบทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี ปจัจบุนับรษิทัฯ

ได้ทำาสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหน้ากบัธนาคารพาณชิยใ์นประเทศ เพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงในอัตรา

แลกเปลีย่นทีอ่าจมีผลกระทบตอ่จำานวนเงนิบาททีบ่รษิทัจะไดร้บัชำาระจากลกูหนีก้ารคา้ตา่งประเทศ หรอืตอ้งจา่ยชำาระใหก้บัเจา้หนี้

ต่างประเทศซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อ 18 และ 28 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

	 	 ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

  ในปี 2562 รายได้จากการขายลดลง 899.35 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.57 (จาก 7,769.77 ล้านบาทในปี 2561 

เป็น 6,870.42 ล้านบาท ในปี 2562) โดยสาเหตุหลักที่รายได้จากการขายลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นไปตามราคาวัตถุดิบและ

สนิค้าทีม่กีารปรบัตวัลดลงและคา่เงนิบาททีป่รบัตวัแขง็ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง จงึทำาให้บรษัิทฯ มรีายได้จากการขายลดลง อัตราส่วนตน้ทนุ

ขายต่อรายได้ลดลง 2.94% เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย (จาก 94.13% ในปี 2561 เป็น 91.19% ในปี 2562) เนื่องจาก
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ต้นทุนวัตถุดิบมีราคาปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทมีรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจำานวน 27.15 ล้านบาท ซึ่งรายได้อื่น มาจาการ

ขายเศษฟิล์มและรายไดบ้ตัรภาษเีปน็หลกั ประกอบกบัมผีลกำาไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศเพิม่ขึน้ 33.22 ลา้นบาท

(จากเดิม 87.27 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 120.49 ล้านบาทในปี 2562) เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการทำาสัญญาซื้อและขายเงิน

ตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงสำาหรับสัญญาซื้อและขายบางส่วนแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 14.24 

ล้านบาท (จากเดิม 494.47 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 480.23 ล้านบาทในปี 2562) และต้นทุนทางการเงินซึ่งประกอบไปด้วย

ดอกเบีย้จา่ยและคา่ธรรมเนียมธนาคารเพิม่ขึน้ 17.77 ลา้นบาทเนือ่งจากบรษิทัมภีาระเงนิกูร้ะยะยาวเพิม่ขึน้จากสายการผลติใหม ่

แต่อย่างไรก็ดีบริษัทมีการจ่ายชำาระคืนเงินกู้และดอกเบ้ียอย่างต่อเนื่อง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทำาให้บริษัทฯมีผลการดำาเนิน

งานเพิ่มขึ้น 218.19 ล้านบาท (จากเดิม 17.98 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 236.17 ล้านบาทในปี 2562) และอย่างไรก็ดีบริษัท

คาดว่าแนวโน้มความต้องการสำาหรับตลาดแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA และแผ่นฟิล์ม METALLIZED และ

ผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์ม CPP ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

  ฐานะการเงินของบริษัท

	 	 สินทรัพย์

  สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ณ สิน้ป ี2560 – 2562 มจีำานวน 8,549.02 ลา้นบาท 9,115.71 ลา้นบาท และ 8,672.14 

ล้านบาท ตามลำาดับ ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิประมาณร้อยละ 67-74 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ

ประมาณรอ้ยละ 9-12 และสนิคา้คงเหลอืประมาณรอ้ยละ 15-19 ซึง่การเพิม่ขึน้และลดลงของสนิทรพัยร์วมในปี 2560 - 2562 

ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่เจ็ด และสายการ

ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) สายที่สาม ในปี 2561 ที่ผ่านมาและลูกหนี้การค้าที่ลดลงจากความสามารถการเก็บชำาระลูกหนี้ได้

ดีขึ้นอีกทั้งสินค้าคงเหลือที่มีการปรับลดลงซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท  

  สำาหรบัลกูหนีก้ารคา้และตัว๋เงนิรบัสทุธ ิโดยลกูหนีก้ารคา้และตัว๋เงนิรบัสทุธใินปี 2560 ถงึปี 2562 มจีำานวน 978.39 

ล้านบาท 1,054.04 ล้านบาท และ 812.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามยอดขายจากการขยายกำาลังการผลิตและความต้องการของ

ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสายการผลิตใหม่ โดยสินค้าคงเหลือในปี 2560 มีจำานวน 1,597.67 

ล้านบาท ปี 2561 จำานวน 1,539.83 ล้านบาท และ 1,377.26 ล้านบาทในปี 2562 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯพยายามปรับปรุง

ระบบการติดตามลูกหนี้และการบริหารสินค้าคงคลัง ประกอบกับการที่สินค้าของบริษัทฯเป็นที่ต้องการของตลาดทำาให้การบริหาร

สินทรัพย์หมุนเวียนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพของสินทรัพย์ดีขึ้น โดยระยะเวลาการเก็บหนี้โดย

เฉลี่ยประมาณ 45 วันในปี 2560 ประมาณ 46 วันในปี 2561 และประมาณ 48 วันในปี 2562 และเมื่อเปรียบเทียบอายุลูกหนี้

กับนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัทฯซึ่งพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประวัติการชำาระเงิน และปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละ

ราย เปน็ตน้ จะเหน็วา่การเกบ็ชำาระหน้ีของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพดขีึน้ ซึง่ลกูหนีท้ีค่า้งชำาระสว่นใหญเ่ป็นหนีท้ีย่งัไมถ่งึกำาหนดชำาระ 

(รายละเอียดตามข้อ 5 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 8,672.14 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักของบริษัท ประกอบด้วย 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณส์ทุธ ิ6,367.19 ลา้นบาท ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 812.79 ลา้นบาท และสนิคา้คงเหลอื 1,377.26 

ล้านบาท ซึ่งการลดลงของสินทรัพย์รวมดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่บริษัทสามารถรับชำาระหนี้จากลูกหนี้ได้เป็นอย่างดี

ประกอบกับ การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

  สำาหรบัเงนิลงทนุระยะยาวของบรษิทั ณ สิน้ป ี2562 เทา่กบั 23.95 ลา้นบาท เนือ่งมาจากกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษิทั

ดงักลา่วตอ้งการขอเพกิถอนหลกัทรพัยด์งักลา่วออกจากการเปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์จงึทำาคำาเสนอซือ้ในราคา

ที่สูงกว่าราคาตลาด ณ สิ้นปี 2545 ทำาให้ราคาซื้อขายในตลาดเพิ่มสูงขึ้น (รายละเอียดตามข้อ 3.5 และ 7 ของหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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	 	 สภาพคล่อง

  ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เน่ืองจากการมีผลประกอบการท่ีดี 

และมกีารบรหิารสนิทรพัย์หมุนเวียนประเภท ลกูหน้ีการคา้และสนิคา้คงคลงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถบรหิารสนิทรพัยห์มนุเวยีน

ไดด้ ีโดยระยะเวลาในการเกบ็ชำาระหนีโ้ดยเฉลีย่อยู่ในเกณฑท่ี์ดี และอัตราหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลือมสีภาพคล่องสงูขึน้ สำาหรบักจิกรรม

ลงทุนบรษิทัไดล้งทนุในสนิทรพัยถ์าวรเพือ่เพิม่กำาลงัการผลติแผน่ฟลิม์ BOPP แผน่ฟลิม์ BOPET แผน่ฟลิม์ BOPA (Nylon) แผน่ฟลิม์ 

METALLIZED และแผ่นฟิล์ม CPP นอกจากนี้บริษัทได้พยายามชำาระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายลง

  แม้ว่าบริษัทจะมีการบริหารลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้าได้ดี แต่บริษัทยังคงต้องพึ่งพิงเงินกู้ยืมระยะ

สั้นเพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ 

  บริษทัฯ ยงัมคีวามสามารถในการชำาระดอกเบีย้เงนิกู ้โดยมอีตัราสว่นความสามารถชำาระดอกเบีย้เมือ่สิน้ป ี2560 จนถงึ 

สิ้นปี 2562 เท่ากับ 5.89 เท่า 1.21 เท่า และ 3.32 เท่า อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน

เมื่อสิ้นปี 2560 จนถึงสิ้นปี 2562 เท่ากับ 1.04 เท่า 0.29 เท่า และ 0.66 เท่า จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความสามารถชำาระภาระ

ผูกพันน้อยกว่า 1 เท่า แต่บริษัทฯ เช่ือว่าสถาบันการเงินต่างๆ จะให้การสนับสนุนวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ระยะส้ัน และเงินกู้ยืม

ระยะยาวแก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำาระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยอย่างสม่ำาเสมอ 

	 	 แหล่งที่มาของเงินทุน

  หนีส้นิของบรษิทัฯมจีำานวนจาก 5,037.65 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 5,706.18 ลา้นบาทในปี 2561 และ 5,076.32 

ล้านบาทในปี 2562 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีจำานวน 3,126.84 ล้านบาทในปี 2560 

จำานวน 3,713.14 ลา้นบาทในป ี2561 และ 3,452.29 ลา้นบาทในป ี2562 รองลงมาไดแ้ก ่เจา้หนีแ้ละตัว๋เงนิจา่ยการคา้ซึง่เกดิ

จากการซื้อวัตถุดิบและหีบห่อจำานวน 1,834.53 ล้านบาทในปี 2560 จำานวน 1,909.35 ล้านบาทในปี 2561 และ 1,519.57 

ล้านบาทในปี 2562 ทั้งนี้บริษัทฯ มีสามารถชำาระหนี้คืนอย่างต่อเนื่อง 

  ณ สิ้นปี 2562 มีหนี้สินรวม 5,076.32 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงิน 3,452.29 ล้านบาท เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 1,519.57 ล้านบาท ซึ่งการลดลงของหนี้สินดังกล่าวมาจากการที่

บริษัทฯ มีจ่ายชำาระคืนเงินกู้ระยะยาวและดอกเบี้ยที่ถึงกำาหนดชำาระตามระยะเวลา

  ในปี 2562 บริษัทฯ มีทุนเรียกชำาระแล้ว 399.44 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำานวน 876.62 ล้านบาท และ

กำาไรสะสมจำานวน 2,319.76 ลา้นบาท ทำาใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้มจีำานวน 3,595.82 ลา้นบาท มอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้

เทา่กบั 1.41:1 เทา่ซึง่บรษิทัฯ ยงัสามารถดำารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้กำาหนดของสญัญาของสถาบนั

การเงินได้ 

  ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่ากระแสเงินสดจากการดำาเนินงานของบริษัทจะไม่มีปัญหากับภาระการชำาระหนี้คืนทั้งเงินต้นและ

ดอกเบี้ยและการดำาเนินงานของบริษัท ซึ่งจะทำาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดต่ำาลงในอนาคต

14. อื่นๆ

  ผูล้งทนุสามารถศึกษาขอ้มลูของบรษิทัเพิม่เตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาป ี(แบบ 56-1) ของบรษิทั

ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.ajplast.co.th
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) มีจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามข้อกำาหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันคณะ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางชวิดา ศรีแสงนาม 

และ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา  เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสาวศรินทิพย์ ธนาวดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบจำานวน 4 ครั้ง และในปี 2563 จนถึงวันที่รายงาน จำานวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชี และ

ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

         1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ

ผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายใน และแบบการประเมินความเพียงพอของบริษัทฯ ทั้งนี้

ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

 3. สอบทานและใหค้วามเหน็ตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมถงึการเปดิเผย

ขอ้มลู ตามขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่

ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ถูกต้องและครบถ้วน

 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2563 เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและความ

เหมาะสมของคา่ตอบแทนแลว้ เหน็ควรเสนอ ดร.วริชั อภเิมธธีำารง เลขทะเบยีน 1378 หรอื นายชยักรณ ์อุน่ปติพิงษา เลขทะเบยีน 

3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 หรือ นายปรีชา สวน เลขทะเบียน 6718 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว 

เลขทะเบียนเลขที่ 8463 จาก บริษัท สำานักงาน  ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2563 

พรอ้มดว้ยคา่สอบบญัชีปลีะไมเ่กนิ 880,000 บาท คา่สอบทานงบการเงนิไตรมาสละไมเ่กนิ 275,000 บาท และคา่ตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 30,000 บาท โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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(นายนินนาท  โอฬารวรวุฒิ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

  - ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

   การควบคุมภายใน

  - มกีารปฏิบตัสิอดคลอ้งกบัข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในเรือ่งการ

   กำาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบบัญชี 

  - ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ

 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฏบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำาเนินงาน

อย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อกำาหนด

และข้อผกูพันตา่งๆ มกีารเปดิเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งถกูตอ้งและมกีารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัระบบการกำากบัดแูลกจิการ

ที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ 
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(นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

 งบการเงินของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำาตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตาม

ประกาศของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเลอืกใชน้โยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏบัิติ

อย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลโดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่าง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ แล้ว

 คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัผดิชอบตอ่รายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ทีจ่ดัทำาขึน้เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่ งบแสดงฐานะการ

เงิน งบกำาไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสด ทีแ่สดงเป็นจรงิและสมเหตสุมผล โดย

ได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการดำาเนิน

การที่ผิดปกติ และได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาล (Good Corporate 

Governance) ขององค์กรเสมอมา และได้ตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 

เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สำาหรับประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร

จำานวน 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งได้มีความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายใน และนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการ

ควบคุมภายในและการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความ

เชื่อถือได้ของงบการเงินของ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรับผดิชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม

ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียง

พอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

 เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสำาคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบ

งบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

1. สินค้าคงเหลือมีอยู่จริงและแสดงมูลค่าถูกต้อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินค้าคงเหลือหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ จำานวน 

1,377.26 ล้านบาท ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 6 ซึง่เป็นรายการทีม่สีาระสำาคญัตอ่งบการเงนิ สนิคา้สำาเรจ็รปูของบรษิทั

เปน็บรรจภุณัฑป์ระเภทแผน่ฟลิม์พลาสตกิ ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประมาณขาดทุนจากการลดมลูคา่สนิคา้ท่ีอาจเกดิขึน้อยา่ง

ระมัดระวัง โดยพิจารณาจากความผันผวนของราคาตลาดแผ่นฟิล์มพลาสติก ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ

ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเป็นเกณฑ์

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการมอียูจ่รงิของสนิคา้คงเหลอืและความเหมาะสมของสมมตฐิานทีผู่บ้รหิารใชใ้นการประมาณขาดทนุ

จากการลดมูลค่าสินค้า โดย

 • ประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงเหลือทุกประเภท

 • เขา้ประชมุวางแผนการตรวจนับสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัและรว่มสงัเกตการณก์ารตรวจนบัสนิคา้คงเหลอืพรอ้มเจา้หนา้ที ่

  ของบรษิทัตัง้แตเ่ริม่จนจบ และทดสอบความถกูต้องในการกระทบยอดสนิคา้จากวนัท่ีตรวจนบัจนถงึวนัสิน้งวดบญัช ีเพือ่

  ให้มั่นใจว่าสินค้าคงเหลือมีอยู่จริงและมีปริมาณคงเหลือ ณ สิ้นงวดถูกต้องครบถ้วน
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 • ทดสอบความถกูตอ้งในการจดัทำางบตน้ทนุการผลติของบรษิทั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ตน้ทนุตอ่หนว่ยมคีวามถกูตอ้ง และมกีาร

  ปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวถูกต้อง

 • เปรียบเทียบต้นทุนสินค้ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับสุทธิ โดยใช้ราคาขายสินค้าภายหลังส้ินปี และหักค่าใช้จ่ายในการขาย

 จากผลการตรวจสอบข้างตน้ใหผ้ลทีเ่ปน็ทีน่่าพอใจ และขา้พเจา้ไมพ่บรายการผดิปกตทิีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอยา่งเปน็สาระสำาคญั

2. ความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขายต่างประเทศ

 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 3.1 รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่บรษิทัไดโ้อนอำานาจการควบคมุในสนิคา้ใหแ้ก่

ลูกค้าแล้ว

 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมจำานวน 6,870.42 ล้านบาท 

เป็นรายได้จากการขายต่างประเทศจำานวน 4,252.74 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงิน เนื่องจากรายได้จาก

การขายต่างประเทศ มีเงื่อนไขการโอนอำานาจการควบคุมให้แก่ลูกค้าท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการรับรู้รายได้จากการขายต่างประเทศ

ตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันดังกล่าว อาจมีผลต่อความถูกต้องและครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

 ข้าพเจ้าได้ทำาการประเมินและทดสอบระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำาระ รวมถึงการตรวจตัดยอดขายก่อนและหลังวัน

สิน้งวด โดยตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ีเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายไดจ้ากการขายตา่งประเทศมกีารบนัทกึบญัชถีกูตอ้งครบ

ถ้วนตรงตามงวด

 จากการทดสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำาคัญ

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจำาปีน้ัน ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง

ทีม่สีาระสำาคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอืน่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้า

ต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแล เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

 ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงนิเหลา่นี ้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และรับผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำาเป็น เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิทีป่ราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจดัทำางบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง เปดิเผยเรือ่ง

ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชี สำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก

บริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการ ในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดั

ตอ่ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่รายการทีข่ดัตอ่

ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจากการ

  ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐาน

  การสอบบญัชีทีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัตอ่

  ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัซึง่เปน็ผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติ 

  อาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รง

  ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

  สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

  เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร  

 • สรปุเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบัญชสีำาหรบัการดำาเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร และจากหลกัฐานการ

  สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ

  สงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่

  แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล

  ในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป

  ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง

 • ประเมนิการนำาเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปดิเผยขอ้มลูวา่งบการเงนิแสดงรายการ 

  และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน หาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ

เป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ

เป็นอิสระ
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(นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196

บริษัท สำานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด

กรุงเทพฯ : 19 กุมภาพันธ์ 2563

 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ

การเงนิในงวดปจัจบุนั และกำาหนดเปน็เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นีใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่

กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่

ควรสือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของข้าพเจา้ เพราะการกระทำาดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมผีลกระทบ

ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย์
หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.2 และ 4   6,492,582   2,216,457 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3.3 และ 5  812,788,413  1,054,037,317 

 สินค้าคงเหลือ 3.4 และ 6  1,377,263,717  1,539,834,773 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน  32,181,592  51,985,604 

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่  68,269  595,728 

  ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  23,468,989  23,681,651 

  อื่นๆ  4,646,513  5,758,354 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  60,365,363  82,021,337 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,256,910,075  2,678,109,884 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนระยะยาว 

  เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3.5 และ 7  23,952,000  23,952,000 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3.6 และ 8  6,367,189,391  6,343,767,871 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี 3.7 และ 9  1,966,300  2,684,258 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์  5,268,150  47,286,258 

  เงินค้ำาประกันการเช่าสินทรัพย์  8,631,258  8,489,036 

  ลูกหนี้กรมศุลกากร  5,460,556  9,268,790 

  อื่นๆ  2,758,442  2,149,492 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  22,118,406  67,193,576 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  6,415,226,097  6,437,597,705 

รวมสินทรัพย์  8,672,136,172  9,115,707,589 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 10 1,366,668,532 2,209,564,437 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 11 1,519,576,091 1,909,354,990 

 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 

  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.8 และ 12 2,050,785 1,262,271 

  เงินกู้ยืมระยะยาว 13 479,325,000 519,241,667 

 เจ้าหนี้ทรัพย์สิน 6,080,942 17,745,650 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 531,580 1,510,017 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,252,864 5,594,065 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,379,485,794 4,664,273,097 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 3.8 และ 12  -  2,054,543 

 เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 13  1,604,250,174  981,015,000 

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3.11 และ 14  92,582,965  58,838,627 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,696,833,139  1,041,908,170 

รวมหนี้สิน  5,076,318,933  5,706,181,267 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น

  ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 399,444,945 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  399,444,945  399,444,945 

  ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

   หุ้นสามัญ 399,439,227 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท           399,439,227  399,439,227 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  876,616,300  876,616,300 

 กำาไรสะสม

  จัดสรรแล้ว

   ทุนสำารองตามกฎหมาย 15  60,000,000  60,000,000 

  ยังไม่ได้จัดสรร  2,259,761,712  2,073,470,795 

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  3,595,817,239  3,409,526,322 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  8,672,136,172  9,115,707,589 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้

 รายได้จากการขาย 6,870,421,175 7,769,774,214 

 รายได้อื่น

  รายได้ขายเศษฟิล์ม  14,532,577  11,896,296 

  รายได้บัตรภาษี  13,936,713  16,768,647 

  กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  120,485,934  87,270,484 

  กำาไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน 8   -   18,300,000    

  อื่นๆ  64,513,918  18,864,229 

 รวมรายได้อื่น  213,469,142  153,099,656 

   รวมรายได้ 7,083,890,317 7,922,873,870 

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขาย 6,265,778,062 7,314,065,577 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย  216,142,016  223,932,605 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  259,721,728  266,287,140 

 ขาดทุนจากการจำาหน่ายอะไหล่   -  519,873 

 ขาดทุนจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์   -  11,894,211

 ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์  982  -   

 ค่าตอบแทนกรรมการ 16  4,370,000  4,250,000 

 ต้นทุนทางการเงิน  101,709,742  83,941,184 

   รวมค่าใช้จ่าย 17 6,847,722,530 7,904,890,590 

กำาไรสำาหรับปี  236,167,787  17,983,280 

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

  ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 14  (9,932,947) -

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  226,234,840  17,983,280 

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 3.13

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  0.59  0.05 

 จำานวนหุ้นสามัญที่ใช้คำานวณกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น)  399,439,227  399,439,227 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ทุนที่ออก

และชำาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญ

กำาไรสะสม

รวม ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ยอดยกมา
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 

  
399,439,227  

 
876,616,300  60,000,000  2,175,319,283 

 
3,511,374,810 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม
สำาหรับปี 2561  -  -  17,983,280  17,983,280 

จ่ายเงินปันผล 16  -   -  -  (119,831,768)  (119,831,768)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

 
399,439,227 

 
876,616,300  60,000,000  2,073,470,795  3,409,526,322 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม
สำาหรับปี 2562      

 กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  236,167,787  236,167,787 

 ปรับปรุงผลขาดทุนจาก
 การประมาณการตามหลัก  
 คณิตศาสตร์ประกันภัย
 สำาหรับโครงการ

  ผลประโยชน์พนักงาน 14  -  -  -  (9,932,947)  (9,932,947)

รวมกำาไรเบ็ดเสร็จรวม
สำาหรับปี 2562  -  -  -  226,234,840  226,234,840 

จ่ายเงินปันผล 16  -  -  -  (39,943,923)  (39,943,923)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

  
399,439,227  

 
876,616,300  60,000,000  2,259,761,712  3,595,817,239 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)
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หน่วย : บาท

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
 กำาไรสำาหรับปี  236,167,787  17,983,280 
 รายการปรับกระทบกำาไรสำาหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน :
  ค่าเสื่อมราคา  275,138,191  387,077,958 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำาหน่าย  787,258  1,430,135 
  หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น  1,336,633  373,210 
  หนี้สูญ  373,210  -
  ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)  (291,888)  8,724,799 
  ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ  771,351  1,049,096 
  ขาดทุนจากการจำาหน่ายอะไหล่   -  519,873 
  ขาดทุนจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์  -  11,894,211 
  ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์  982  -
  กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  (23,468,989)  (23,681,651)
  กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  (2,829,875)  (11,962,222)
  กำาไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน -  (18,300,000)
  รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำาหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (4,496,618)  (2,384,497)
  รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำาหน่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน  (3,570,999)  (1,216,699)
  ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่  595,728  -
  ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์  1,194,500  - 
  ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์  89,000  -
  ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากโรงงานระหว่างก่อสร้าง  669,546  -
  ดอกเบี้ยจ่าย  80,969,765  71,770,273 
  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  24,666,158  6,298,389 
 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
  สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  588,101,740  449,576,155 
 การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  239,539,061  (72,604,593)
  สินค้าคงเหลือ  72,076,063  47,546,631 
  ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  23,681,651  25,498,681 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  20,847,584  2,213,758 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  3,057,062  3,540,633 
 การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (385,054,001)  79,271,491 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (341,201)  1,868,550 
  จ่ายสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (854,767)  (637,300)
 เงินสดรับจากกิจกรรมดำาเนินงาน  561,053,192  536,274,006 
  จ่ายชำาระดอกเบี้ย  (81,948,202)  (71,007,234)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  479,104,990  465,266,772 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (1/2)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 จ่ายเงินซื้อ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์  (148,513,380)  (884,497,046)

 เงินสดรับจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน  -  16,225,553 

 จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (69,300)  (1,033,651)

 จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์  (1,608,800)  (38,575,608)

 ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง  (12,187,615)  (16,353,869)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (162,379,095)  (924,234,621)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (840,383,675)  1,101,723,707 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  1,092,145,174  - 

 จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (1,266,029)  (1,553,060)

 จ่ายชำาระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน  (14,174,650)  (14,173,987)

 จ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะยาว  (508,826,667)  (507,993,333)

 จ่ายเงินปันผล  (39,943,923)  (119,831,768)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (312,449,770)  458,171,559 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  4,276,125  (796,290)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  2,216,457  3,012,747 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  6,492,582  2,216,457 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

 รายการที่มิใช่เงินสด ประกอบด้วย

  อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน  6,170,306  15,057,376

  อาคารเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์  37,254,979  84,198,397 

  วัตถุดิบที่ใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักร  95,103,959  -  

  โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นอะไหล่ (สินค้าคงเหลือ)  5,088,429  -  

  ลูกหนี้ค่าขายเครื่องจักรระหว่างติดตั้งเพิ่มขึ้น -  963,000 

  ภาษีขายยังไม่ถึงกำาหนดชำาระเพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีค่าขายเคร่ืองจักรระหว่างติดต้ัง -  63,000 

  ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน  

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น  9,932,947  -   

   กำาไรสะสมลดลง  (9,932,947)  -   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (2/2)
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1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะของบริษัท เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 สถานที่ตั้งบริษัท

 สำานักงานใหญ่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 สาขาที่ 1 (โรงงาน) เขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

38/11 หมู่ที่ 5 ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 สาขาที่ 2 (คลังสินค้า) เขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

46/3 หมู่ที่ 5 ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1.3 ลักษณะของธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายแผ่นฟิล์มพลาสติก โดยขายในประเทศและ

ส่งออกไปยังต่างประเทศ เศษฟิล์มมีการจำาหน่ายทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 2.1 งบการเงินน้ีได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้

  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำานักงาน

  คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 2.2 งบการเงินน้ีได้จัดทำาข้ึน โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี

 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน

  ซ่ึงบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังน้ี

 มาตรฐานการบัญชี

 1. ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การนำาเสนองบการเงิน

 2. ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินค้าคงเหลือ

 3. ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด

 4. ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

 5. ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 6. ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได้

 7. ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

 8. ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า

 9. ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 10. ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล เก่ียวกับความ 

     ช่วยเหลือจากรัฐบาล

 11. ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

 12. ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม

 13. ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

 14. ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน

 15. ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ

 16. ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

 17. ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

 18. ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำาไรต่อหุ้น

 19. ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

 20. ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์

 21. ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึน

 22. ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 23. ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

 24. ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 25. ฉบับท่ี 1 เร่ือง การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก

 26. ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 27. ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ

 28. ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกันภัย

 29. ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดำาเนินงานท่ียกเลิก

 30. ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

 31. ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ส่วนงานดำาเนินงาน

 32. ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินรวม

 33. ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การร่วมการงาน

 34. ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน

 35. ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม

 36. ฉบับท่ี 15  เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทำากับลูกค้า

 การตีความมาตรฐานการบัญชี

 37. ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ

     กิจกรรมดำาเนินงาน

 38. ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่าดำาเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู้เช่า

 39. ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

 40. ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทำาข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย

 41. ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

 42. ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 43. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะ และหนี้สิน

     ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 44. ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

 45. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทนุการรือ้ถอนการบรูณและการปรับปรุงสภาพ

     แวดล้อม

 46. ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) 

     เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

 47. ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

 48. ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

 49. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นต่ำาและ

     ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ีสำาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 

     2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

 50. ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

 51. ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำาหรับเหมืองผิวดิน

 52. ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินท่ีนำาส่งรัฐ

 53. ฉบับท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญ

 ต่องบการเงินน้ี  

 2.4 สภาวชิาชพีบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั

  ใหม่และฉบับปรับปรุง

  ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 โดยมมีาตรฐานการรายงาน

  ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมนำามาปฏิบัติเป็นคร้ังแรก จำานวน 7 ฉบับ

  มาตรฐานการบัญชี

  1. ฉบับท่ี 1 เร่ือง การนำาเสนองบการเงิน

  2. ฉบับท่ี 2 เร่ือง สินค้าคงเหลือ

  3. ฉบับท่ี 7  เร่ือง งบกระแสเงินสด

  4. ฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

  5. ฉบับท่ี 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  6. ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้

  7. ฉบับท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

  8. ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

  9. ฉบับท่ี 20 เร่ือง การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความ 

     ช่วยเหลือจากรัฐบาล

  10. ฉบับท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
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  11. ฉบับท่ี 23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม

  12. ฉบับท่ี 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

  13. ฉบับท่ี 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน

  14. ฉบับท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ

  15. ฉบับท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

  16. ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

  17. ฉบับท่ี 32 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

  18. ฉบับท่ี 33  เร่ือง กำาไรต่อหุ้น

  19. ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

  20. ฉบับท่ี 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์

  21. ฉบับท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึน

  22. ฉบับท่ี 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  23. ฉบับท่ี 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

  24. ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  25. ฉบับท่ี 1 เร่ือง การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก

  26. ฉบับท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

  27. ฉบับท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ

  28. ฉบับท่ี 4 เร่ือง  สัญญาประกันภัย

  29. ฉบับท่ี 5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดำาเนินงานท่ียกเลิก

  30. ฉบับท่ี 6 เร่ือง การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

  31. ฉบับท่ี 7 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน

  32. ฉบับท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดำาเนินงาน

  33. ฉบับท่ี 9 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน

  34. ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม

  35. ฉบับท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน

  36. ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน

  37. ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม

  38. ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทำากับลูกค้า

  39. ฉบับท่ี 16 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง สัญญาเช่า

  การตีความมาตรฐานการบัญชี

  40. ฉบับท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ

     กิจกรรมดำาเนินงาน

  41. ฉบับท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

  42. ฉบับท่ี 29  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

  43. ฉบับท่ี 32 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  44. ฉบับท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอนการบูรณะและหน้ีสินท่ีมี

     ลักษณะคล้ายคลึงกัน

  45. ฉบับท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 

     แวดล้อม

  46. ฉบับท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงาน

     ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

  47. ฉบับท่ี 10 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

  48. ฉบับท่ี 12 เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

  49. ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นต่ำาและ

     ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง 

     ผลประโยชน์ของพนักงาน

  50. ฉบับท่ี 16 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

  51. ฉบับท่ี 17  เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

  52. ฉบับท่ี 19 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง การชำาระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน

  53. ฉบับท่ี 20 เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำาหรับเหมืองผิวดิน

  54. ฉบับท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีนำาส่งรัฐ

  55. ฉบับท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

  56. ฉบับท่ี 23 (เร่ิมใช้ปี 2563) เร่ือง ความไม่แน่นอนเก่ียวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

  ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

   รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนอำานาจการควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการขาย 

  แสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และหลังจากหักส่วนลดแล้ว

   ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

   รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซ่ึงถึงกำาหนดในระยะเวลาไม่เกิน 

  3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และปราศจากภาระผูกพัน

 3.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำาหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการเรียก

  เก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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 3.4 สินค้าคงเหลือ

   สนิค้าคงเหลอื แสดงในราคาทนุหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตม่ลูคา่ใดจะต่ำากวา่ ราคาทนุคำานวณโดยวธีิถัวเฉลีย่

  ถ่วงน้ำาหนัก

   บริษัทต้ังค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าสำาหรับสินค้าเส่ือมสภาพ และคาดว่าจะจำาหน่ายไม่ได้และสำาหรับสินค้าท่ีมีมูลค่า

  สุทธิที่จะได้รับต่ำากว่าราคาทุน

 3.5 เงินลงทุน

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วน

  ร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุน

 3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

  บริษัทคำานวณค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ซึ่งประมาณไว้ดังนี้

   ในปี 2562 บริษัทได้ทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือใหม่สำาหรับเครื่องจักร ซึ่งมีผลทำาให้ประมาณการ

  อายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป

   สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน บันทึกด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่า ณ วันท่ีเร่ิมต้น ของสัญญาเช่า ค่าเส่ือม

  ราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์บันทึกเป็นราคาทุนของ

  สินทรัพย์

   บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของ 

  สนิทรพัยน์ัน้ มลูคา่ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูคา่จากการใช้

  สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

รายการ
อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

2562 2561

ที่ดิน ไม่คิดค่าเสื่อมราคา ไม่คิดค่าเสื่อมราคา

อาคารและโรงงาน 20 - 40 30 - 40

อาคารชุด 10 - 20 10 - 20

ส่วนปรับปรุงอาคารชุด 5 5

เครื่องจักร 15 - 30 15 - 22

เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 5

ยานพาหนะ 5 5

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 3

สถานที่ทำาการตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน 5 5

ระบบก๊าซธรรมชาติ 5 5
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 3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   โปรแกรมคอมพวิเตอรร์อตดับญัชี แสดงในราคาทนุสทุธจิากรายการตดัจำาหนา่ยสะสม คา่ตดัจำาหนา่ยคำานวณโดย

  วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี

 3.8 สัญญาเช่า

  สัญญาเช่าดำาเนินงาน

   สญัญาเช่าซึง่ความเสีย่ง และประโยชนส์ว่นใหญจ่ากการเปน็เจา้ของทรพัยส์นิยงัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ชา่ บริษทับันทกึเป็น

  สัญญาเช่าดำาเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย โดยวิธีเส้นตรงในงบกำาไรขาดทุน

  เบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า

  สัญญาเช่าการเงิน

   สญัญาเชา่ซึง่ผูเ้ชา่ไดร้บัโอนผลตอบแทน และความเสีย่งสว่นใหญข่องการเปน็เจา้ของทรพัยส์นิ ยกเวน้กรรมสทิธิ ์

  ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทบันทึกราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่า

  พร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนที่เป็นดอกเบี้ย ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้ในงบ

  กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ

 3.9 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำานวณข้ึนจากผลแตกต่างช่ัวคราว ณ วันท่ีใน งบแสดงฐานะการเงิน

  ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือ

  ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้

  จ่ายได้แล้วในการคำานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

   บรษิทัรบัรูผ้ลแตกตา่งช่ัวคราว ทีต่อ้งหกัภาษีเป็นสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับัญชหีรอืบวกภาษีเปน็หนีส้นิภาษี

  เงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำาไรทางภาษีจากการดำาเนินงานในอนาคต

  เพียงพอที่จะนำาสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้

   บรษิทัจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย/์หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

  และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำา

  สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 3.10 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

   ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คำานวณจากกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษี

  เงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการ

  ที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

 3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้น

   บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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  ผลประโยชน์ระยะยาว

  โครงการสมทบเงิน

   บริษัทจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว 

  สนิทรพัย์ของกองทนุสำารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษัิท และได้รบัการบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทนุภายนอก 

  กองทุนสำารองเลีย้งชพีดงักลา่ว ไดร้บัเงนิสะสมเขา้กองทนุจากพนกังานและเงนิสมทบจากบรษิทั เงนิจา่ยสมทบกองทนุ

  สำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

  โครงการผลประโยชน์

   สำารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานตลอดอายุการทำางานของ

  พนักงาน โดยการประมาณจำานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำางานให้กับบริษัทในงวด

  ปัจจบุนัและงวดอนาคต ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั โดยผลประโยชนด์งักลา่วไดถ้กูคดิลดเปน็มลูคา่ปัจจบัุน อัตรา

  คิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำานวณโดย

  ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

 3.12 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

   รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกไว้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และ 

  หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกไว้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา

  แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้จะ

  บันทึกตามมูลค่ายุติธรรม ผลกำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็นรายได้หรือรายจ่ายในแต่ละปี

 3.13 กำาไรต่อหุ้น

   กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำานวณโดยการนำากำาไรสำาหรับปี หารด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ถือโดย

  บุคคลภายนอกในระหว่างปี

 3.14 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   กิจการท่ีมีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

  ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 3.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

   ในการจัดทำางบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและ

  ตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้ง

  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณไว้
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   ประมาณการและข้อสมมตฐิานจะไดร้บัการทบทวนอยา่งสม่ำาเสมอ โดยอาศยัประสบการณ ์ในอดตีและปัจจยัต่างๆ 

  รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น 

  บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับ

  ผลทีเ่กดิข้ึนจรงิ ประมาณการและข้อสมมตฐิานทางบัญชทีีส่ำาคญั ไดแ้ก ่คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ 

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำารองผล

  ประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และการประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุ

  ประกอบงบการเงินนี้

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2562 2561

เงินสด 680,000 580,000

เงินฝากธนาคาร 5,812,582 1,636,457

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,492,582 2,216,457

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2562 2561

ลูกหนี้การค้า

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 777,685,718 994,627,708

 เกินกำาหนดชำาระไม่เกิน 3 เดือน 20,544,888 21,039,760

 เกินกำาหนดชำาระ 3 - 6 เดือน - 1,823,467

 เกินกำาหนดชำาระมากกว่า 12 เดือน 1,709,843 373,210

 รวม 799,940,449 1,017,864,145

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,709,843) (373,210)

  รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 798,230,606 1,017,490,935

ลูกหนี้อื่น 14,557,807 36,546,382

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 812,788,413 1,054,037,317
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6. สินค้าคงเหลือ  

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2562 2561

สินค้าสำาเร็จรูป 351,403,499 332,632,187

งานระหว่างผลิต 43,101,420 37,493,944

วัตถุดิบ 702,919,208 842,502,796

วัสดุหีบห่อ 29,660,291 40,046,867

น้ำามันหล่อลื่น 6,088,431 5,846,935

วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ 6,733,345 13,132,927

อะไหล่ 163,024,056 148,905,706

สินค้าระหว่างทาง 58,778,761 70,298,989

วัตถุดิบระหว่างทาง 25,624,582 50,482,174

อะไหล่ระหว่างทาง - 2,589,554

วัสดุสิ้นเปลืองระหว่างทาง 1,566,684 7,059,791

รวม 1,388,900,277 1,550,991,870

หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (3,203,649) (2,432,298)

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (8,432,911) (8,724,799)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ  1,377,263,717 1,539,834,773

7. เงินลงทุนระยะยาว-เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : บาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัดส่วนการถือหุ้น % จำานวนหุ้น ตามวิธีราคาทุน

2562 2561 2562 2561 2562 2561

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

(หน่วย : บาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประเภท

กิจการ

ลักษณะ

ความสัมพันธ์

ทุนชำาระแล้ว เงินปันผล

2562 2561 2562 2561

บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส์ อาหาร
ผู้ถือหุ้น/

กรรมการร่วมกัน
200,000,000 200,000,000 - -
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8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รายการ ที่ดิน
อาคารและ

โรงงาน

อาคารชุดและ

ส่วนปรับปรุง

อาคารชุด

เครื่องจักร
เครื่องมือและ

อุปกรณ์โรงงาน

 ราคาทุน
 1 มกราคม 2561 30,765,804 757,639,579 10,534,706 7,376,192,412 154,538,811

  ซื้อเพิ่ม - 392,000 - 24,781,481 16,910,434

  จำาหน่าย/เลิกใช้ - - - (83,160,093) (3,452,000)

  โอนเข้า (ออก) - - - 104,852,093 1,405,000

  รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้า

   ค่าสินทรัพย ์ - - - 4,115,497 427,500

 31 ธันวาคม 2561 30,765,804 758,031,579 10,534,706 7,426,781,390 169,829,745

  ซื้อเพิ่ม - 75,000 10,545,025 18,891,286 13,760,737

  จำาหน่าย/เลิกใช้ - - - - (68,931,741)

  โอนเข้า (ออก) - 48,452,232 - 1,040,168,009 -

  รับโอนจาก

   - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ - 4,476,300 - 23,223,202 677,160

  - วัตถุดิบ (สินค้าคงเหลือ) - - - - -

  โอนออกเป็นค่าใช้จ่าย - - - - -

 31 ธันวาคม 2562 30,765,804 811,035,111 21,079,731 8,509,063,887 115,335,901

 ค่าเสื่อมราคาสะสม

 1 มกราคม 2561 - 242,409,324 3,680,743 2,462,734,605 95,429,880

  ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2561 - 15,447,405 293,466 334,239,514 19,496,357

  จำาหน่าย/เลิกใช้ - - - (55,040,335) (3,451,995)

 31 ธันวาคม 2561 - 257,856,729 3,974,209 2,741,933,784 111,474,242

  ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2562 - 16,016,223 556,369 223,159,094 20,968,549

  จำาหน่าย/เลิกใช้ - - - - (68,931,582)

 31 ธันวาคม 2562 - 273,872,952 4,530,578 2,965,092,878 63,511,209

 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์

 1 มกราคม 2561 18,300,000 - - - -

  จำาหน่าย/เลิกใช้ - - - - -

    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า (18,300,000) - - - -

 31 ธันวาคม 2561 - - - - -

 31 ธันวาคม 2562 - - - - -

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 31 ธันวาคม 2561 30,765,804 500,174,850 6,560,497 4,684,847,606 58,355,503

 31 ธันวาคม 2562 30,765,804 537,162,159 16,549,153 5,543,971,009 51,824,692
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(หน่วย : บาท)

ยานพาหนะ
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

สถานที่ทำาการ

ตกแต่ง และ

อุปกรณ์สำานักงาน

ระบบก๊าซ

ธรรมชาติ

สินทรัพย์

 ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง

เครื่องจักร

และอุปกรณ์

ระหว่างทาง

รวม

28,901,286 17,454,065 109,545,413 7,881,000 190,426,127 - 8,683,879,203

519,000 1,706,183 4,421,618 - 846,686,944 20,490,632 915,908,292

- - (292,000) - (4,000,000) - (90,904,093)

- - 159,000 - (83,627,553) (22,788,540) -

- - 282,000 - 77,075,492 2,297,908 84,198,397

29,420,286 19,160,248 114,116,031 7,881,000 1,026,561,010 - 9,593,081,799

519,000 1,522,589 5,515,552 - 116,042,112 - 166,871,301

- (15,336,043) (69,553,434) - - - (153,821,218)

- - 720,000 - (1,089,340,241) - -

- - - - 8,878,317 - 37,254,979

- - - - 95,103,959 - 95,103,959

- - - - (669,546) - (669,546)

29,939,286 5,346,794 50,798,149 7,881,000 156,575,611 - 9,737,821,274

17,552,806 14,293,110 78,745,066 6,174,765 - - 2,921,020,299

1,287,503 2,122,372 13,639,741 551,600 - - 387,077,958

- - (291,999) - - - (58,784,329)

18,840,309 16,415,482 92,092,808 6,726,365 - - 3,249,313,928

1,389,670 1,845,394 10,660,034 542,858 - - 275,138,191

- (15,335,624) (69,553,030) - - - (153,820,236)

20,229,979 2,925,252 33,199,812 7,269,223 - - 3,370,631,883

- - - - 3,100,000 - 21,400,000

- - - - (3,100,000) - (3,100,000)

- - - - - - (18,300,000)

- - - - - - -

- - - - - - -

10,579,977 2,744,766 22,023,223 1,154,635 1,026,561,010 - 6,343,767,871

9,709,307 2,421,542 17,598,337 611,777 156,575,611 - 6,367,189,391
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมียอดคงเหลือของยานพาหนะ ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดย

 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวนเงิน 3.18 ล้านบาท และ 1.70 ล้านบาท ตามลำาดับ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทได้นำาเครื่องจักรบางส่วน ไปจดจำานองกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็น

 หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13)

  ในปี 2562 บริษัทได้ทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือใหม่สำาหรับเครื่องจักร ส่งผลกระทบต่อค่าเสื่อมราคา 

 เครื่องจักร ดังนี้

  การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือใหม่สำาหรับเครื่องจักรในปี 2562 ทำาให้ค่าเสื่อมราคา 

 ลดลง 130.44 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 130.44 ล้านบาท และกำาไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.33 บาท

  ในป ี2561 บรษิทัไดม้กีารประเมนิราคาทีดิ่นโดยผูป้ระเมนิอิสระ โดยใชว้ธิเีปรยีบเทียบขอ้มลูตลาดในการกำาหนดมลูคา่

 ยุติธรรม ผลการประเมินราคาที่ดินใหม่มีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เดิม และสูงกว่าราคาทุน บริษัทจึงกลับรายการค่า

 เผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินและบันทึกเป็นรายได้อื่นไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี 2561

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน (บาท)

1 ม.ค. 2561 เพิ่ม 31 ธ.ค. 2561 เพิ่ม ตัดจำาหน่าย 31 ธ.ค. 2562

ราคาทุน 7,904,792 1,033,651 8,938,443 69,300 (4,142,362) 4,865,381

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (4,824,050) (1,430,135) (6,254,185) (787,258) 4,142,362 (2,899,081)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 2,684,258 1,966,300

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 1,430,135 787,258

10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2562 2561

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2,108,035 23,482,292

หนี้สินจากการทำาสัญญาทรัสต์รีซีทส์ 174,893,337 1,108,181,773

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,189,667,160 1,077,900,372

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,366,668,532 2,209,564,437

  บริษัทได้มีการทำาสัญญากับสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21)

ราคาทุนเครื่องจักร

ที่ทบทวนอายุการใช้งาน

และมูลค่าคงเหลือใหม่

ค่าเสื่อมราคาปี 2562 (บาท)

ที่ทบทวนใหม่ ที่เคยใช้เดิม ลดลง

7,426,781,390 205,104,944 335,552,755 130,447,811
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11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2562 2561

เจ้าหนี้การค้า 1,319,793,616 1,700,728,013

เจ้าหนี้อื่น 199,782,475 208,626,977

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,519,576,091 1,909,354,990

12. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2562 2561

จำานวนเงินขั้นต่ำาที่จะต้องจ่าย

 ไม่เกิน 1 ปี 2,112,178 1,362,321

 เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 2,112,178

รวม 2,112,178 3,474,499

 หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (61,393) (157,685)

รวมจำานวนเงินขั้นต่ำาที่จะต้องจ่าย 2,050,785 3,316,814

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (2,050,785) (1,262,271)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ - 2,054,543

  สัญญาเช่าการเงินมีกำาหนดชำาระเป็นรายเดือน ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2563

  ส่วนของหนี้สินที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี แสดงไว้ภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียน

13. เงินกู้ยืมระยะยาว 

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2562 2561

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,083,575,174 1,500,256,667

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (479,325,000) (519,241,667)

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 1,604,250,174 981,015,000

  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  ได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียน
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  เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินกู้ตามสัญญา
เงินต้นคงเหลือ

(ล้านบาท)
เงื่อนไขการจ่ายชำาระ หลักประกัน

700 ล้านบาท
(สัญญาลงวันที่ 

12 มกราคม 2555)

178 - ระยะเวลาเบิกเงินกู้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556
- ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 29 ล้านบาท งวดแรก
 ภายในเดือนมิถุนายน 2558 และชำาระให้เสร็จสิ้น
 ภายในเดือนมีนาคม 2564
- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา
 บุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตราที่กำาหนดในสัญญา

เครื่องจักร
จำานวน 2 เครื่อง

700 ล้านบาท
(สัญญาลงวันที่

2 มีนาคม 2555
แก้ไขเพิ่มเติมวันที่

13 พฤศจิกายน 2556
และวันที่ 25 มีนาคม

2557)

236 - ระยะเวลาเบิกเงินกู้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
- ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 29 ล้านบาท งวดแรก
 ภายในเดือนมกราคม 2559 และชำาระให้เสร็จสิ้น
 ภายในเดือนตุลาคม 2564
- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา
 บุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตราที่กำาหนดในสัญญา

เครื่องจักร
จำานวน 2 เครื่อง

750 ล้านบาท
(สัญญาลงวันที่

12 มกราคม 2555
บันทึกเพิ่มเติมวันที่

27 กันยายน 2556)

219 - ระยะเวลาเบิกเงินกู้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
- ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 31.25 ล้านบาท 
 งวดแรกภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 และชำาระ
 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา
 บุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตราที่กำาหนดในสัญญา

เครื่องจักร
จำานวน 2 เครื่อง

70 ล้านบาท
(สัญญาลงวันที่

2 ตุลาคม 2557)

31 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 3 ล้านบาท งวดแรก
 ภายในเดือนธันวาคม 2559 และชำาระให้เสร็จสิ้น
 ภายในเดือนกันยายน 2565
- ชำาระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตรา
 ที่กำาหนดในสัญญา

ไม่มีหลักประกัน

250 ล้านบาท
(สัญญาลงวันที่

28 สิงหาคม 2557)

167 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 10.42 ล้านบาท 
 งวดแรกภายในเดือนธันวาคม 2560 และชำาระ
 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2566
- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา
 บุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตราที่กำาหนดในสัญญา

ไม่มีหลักประกัน

70 ล้านบาท

(สัญญาลงวันที่

23 มีนาคม 2558)

- - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 4.63 ล้านบาท

 งวดแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และชำาระ

 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา

 บุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตราที่กำาหนดในสัญญา

ไม่มีหลักประกัน

140 ล้านบาท

(สัญญาลงวันที่

25 พฤศจิกายน 2556

แก้ไขเพิ่มเติมวันที่

10 ตุลาคม 2558)

98 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 6 ล้านบาท งวดแรก

 ภายในเดือนมิถุนายน 2561 และชำาระให้เสร็จสิ้น

 ภายในเดือนมีนาคม 2567

- ชำาระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตรา

 ที่กำาหนดในสัญญา

ไม่มีหลักประกัน
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วงเงินกู้ตามสัญญา
เงินต้นคงเหลือ

(ล้านบาท)
เงื่อนไขการจ่ายชำาระ หลักประกัน

140 ล้านบาท

(สัญญาลงวันที่

20 กรกฎาคม 2558)

63 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 7 ล้านบาท งวดแรก

 ภายในเดือนมิถุนายน 2560 และชำาระให้เสร็จสิ้น

 ภายในเดือนมีนาคม 2565

- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา

 บุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตราที่กำาหนดในสัญญา

ไม่มีหลักประกัน

140 ล้านบาท

(สัญญาลงวันที่

16 ธันวาคม 2558)

- - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 7 ล้านบาท งวดแรก

 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และชำาระให้เสร็จสิ้น

 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา

 บุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตราที่กำาหนดในสัญญา

ไม่มีหลักประกัน

100 ล้านบาท

(สัญญาลงวันที่

22 มิถุนายน 2561)

100 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 6.25 ล้านบาท งวดแรก

 ภายในเดือนที่ 21 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก

- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา

 นิติบุคคล 3 เดือน บวกอัตราที่กำาหนดในสัญญา

ไม่มีหลักประกัน

800 ล้านบาท

(สัญญาลงวันที่

22 มิถุนายน 2561)

800 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 33.50 ล้านบาท งวดแรก

 ภายในเดือนที่ 27 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก

- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา

 นิติบุคคล 3 เดือน บวกอัตราที่กำาหนดในสัญญา

เครื่องจักร

จำานวน 2 เครื่อง

(จดจำานองเมื่อ

19 พ.ย. 2562)

250 ล้านบาท

(สัญญาลงวันที่ 

23 กันยายน 2562)

192 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 15.62 ล้านบาท งวดแรก

 ภายในเดือนท่ี 15 นับจากเดือนท่ีเบิกเงินกู้คร้ังแรก

- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา

 นิติบุคคล 3 เดือน บวกอัตราท่ีกำาหนดในสัญญา

ไม่มีหลักประกัน

รวมทั้งสิ้น 2,084

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ระยะยาวที่ยังไม่มีการเบิกใช้จำานวน 58 ล้านบาท

  บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. ดำารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสัญญา

  2. ตอ้งจดัทำาประกนัภยัหลกัทรพัยป์ระกนัท่ีจดจำานองตามกฎหมายเป็นประกนัหนี ้โดยจำานวนเงนิเอาประกนัภยัไมน่อ้ย

   กว่าจำานวนเงินที่บริษัทได้กู้ไปจากธนาคาร และกำาหนดให้ธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์แต่เพียงผู้เดียว 

   และบริษัทจะเสียค่าประกันเองตลอดไปจนกว่าบริษัทจะชำาระหนี้เสร็จ

  ในระหว่างปี 2562 บริษัทมีการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมก่อนกำาหนดท่ีตกลงไว้กับสถาบันการเงินเป็นจำานวนเงิน 17 ล้านบาท 

  (วงเงินกู้ 140 ล้านบาท ตามสัญญาลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558) บริษัทได้จ่ายชำาระครบทั้งหมดแล้ว
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14. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2562 2561

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

มูลค่าหนี้สิน ณ ต้นปี 58,838,627 53,177,538

 บวก ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 6,546,040 4,983,534

   ต้นทุนดอกเบี้ย 1,570,718 1,222,873

   ต้นทุนบริการในอดีต 16,549,400 -

   ผลต่างประมาณการหนี้สินกับผลประโยชน์จ่ายจริง - 91,982

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

   ประกันภัย (รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 9,932,947 -

 หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (854,767) (637,300)

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 92,582,965 58,838,627

  สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุปได้ดังนี้ี้

รายการ 2562 2561

อัตราคิดลด ร้อยละ 2.20 ต่อปี ร้อยละ 2.60 ต่อปี

อัตราการขึ้นเงินเดือนพนักงาน ร้อยละ 4.50 ต่อปี ร้อยละ 4.00 ต่อปี

อัตราการเปล่ียนแปลงในจำานวนพนักงาน (ข้ึนอยู่กับช่วงอายุ)
ร้อยละ 0.00 – 50.00 ต่อ

ปี

ร้อยละ 2.00 – 50.00 ต่อ

ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ 2562 2561

อัตราคิดลด

 ลดลงร้อยละ 0.50 81,364,322 48,925,480

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 (77,306,212) (45,698,110)

อัตราการขึ้นเงินเดือน

 ลดลงร้อยละ 0.50 (77,098,115) (45,281,752)

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 81,563,691 49,353,952

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นั้น ได้กำาหนด

 อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำาหรับลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชย

 ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายจำานวน 400 วันสุดท้าย ทั้งนี้บริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบการ

 เงินปี 2562 แล้ว
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17. การจำาแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2562 2561

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา (เพิ่มขึ้น) ลดลง (12,858,560) 53,213,350

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 5,075,097,654 5,945,446,960

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,370,000 4,250,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 55,865,849 51,681,060

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 397,126,787 369,021,569

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 275,925,449 388,508,093

หนี้สงสัยจะสูญ 1,336,633 373,210

หนี้สูญ 373,210 -

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า - 8,724,799

ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ 771,351 1,049,096

ขาดทุนจากการจำาหน่ายอะไหล่ - 519,873

ขาดทุนจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ - 11,894,211

ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์ 982 -

ค่าใช้จ่ายอื่น 948,003,433 986,267,185

ต้นทุนทางการเงิน 101,709,742 83,941,184

รวม 6,847,722,530 7,904,890,590

16. การจ่ายเงินปันผลและค่าตอบแทนกรรมการ

การประชุม

วัน/เดือน/ปี การจ่ายเงินปันผล

จำานวน

หุ้น

(ล้าน

หุ้น)

จ่ายเงินปันผล กำาหนด

ค่า

ตอบแทน

กรรมการ

(ล้าน

บาท)

กำาหนดค่า

เบี้ยประชุม

กรรมการ

ครั้งละ 

(บาท)

มีมติจ่าย
จ่าย

เงินปันผล
เงินปันผล

ปี 

พ.ศ.

อัตรา

ต่อหุ้น 

(บาท)

จำานวน

เงนิปนัผล

(ล้าน

บาท)

คณะกรรมการ 14 ส.ค. 62 12 ก.ย. 62 ระหว่างกาล 2562 399.44 0.07 27.96 - -

สามญัผูถ้อืหุน้ 24 เม.ย. 62 21 พ.ค. 62 ประจำาปี 2561 399.44 0.03 11.98 3.70 10,000/ท่าน

สามญัผูถ้อืหุน้ 20 เม.ย. 61 14 พ.ค. 61 ประจำาปี 2560 399.44 0.30 119.83 3.70 10,000/ท่าน

15. ทุนสำารองตามกฎหมาย
  ตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 บรษัิทจะต้องจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นเงนิทนุสำารอง

 ตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมี

 จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสำารองดังกล่าวจะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ บริษัทจัดสรรทุนสำารอง

 ตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
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18. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 18.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา

  ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้าน)

รายการ

2562 2561

สกุลเงิน
ต่างประเทศ

แปลงค่า
เป็นเงินบาท

สกุลเงิน
ต่างประเทศ

แปลงค่า
เป็นเงินบาท

สินทรัพย์

  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 6.483 193.75 11.806 380.06

  เยนญี่ปุ่น 16.515 4.48 131.850 38.00

รวมสินทรัพย์ 198.23 418.06

หนี้สิน

- ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

  ยูโร 0.160 5.46 1.481 55.54

  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  8.158 247.43 16.558 540.05

  เยนญี่ปุ่น 13.417 3.75 0.781 0.23

  ปอนด์สเตอร์ลิง 0.015 0.61 0.002 0.07

รวมหนี้สิน 257.25 595.89

 18.2 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการ

  เปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจมีผลกระทบต่อจำานวนเงินบาท โดยสรุปดังนี้ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้าน)

รายการ
สกุลเงิน

ต่างประเทศ
มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)
อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันส่งมอบ
กำาหนดวัน
ส่งมอบ

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 2.725 81.78 30.1490 บาท มกราคม 2563

30.2860 บาท กุมภาพันธ์ 2563

29.8014 – 30.3650 บาท กรกฎาคม 2563

30.1998 – 30.3950 บาท กันยายน 2563

30.1595 – 30.1700 บาท ตุลาคม 2563

29.7200 บาท มกราคม 2564

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

รวม 81.78
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(หน่วย : ล้าน)

รายการ
สกุลเงิน

ต่างประเทศ
มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)
อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันส่งมอบ
กำาหนดวัน
ส่งมอบ

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 29.936 893.65 30.7017 – 30.8990 บาท มกราคม 2563

30.7086 – 30.8111 บาท กุมภาพันธ์ 2563

30.6995 บาท มีนาคม 2563

 30.1634 – 30.6960 บาท เมษายน 2563

30.0720 – 30.4643 บาท พฤษภาคม 2563

30.0178 – 30.2674 บาท มิถุนายน 2563

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

 เยนญี่ปุ่น 568.793 157.97 0.3039 บาท มกราคม 2563

0.2958 บาท กุมภาพันธ์ 2563

0.2963 – 0.2967 บาท พฤษภาคม 2563

0.2808 – 0.2968 บาท มิถุนายน 2563

0.2950 – 0.3010 บาท สิงหาคม 2563

0.2829 – 0.2857 บาท ธันวาคม 2563

ต่อเยนญี่ปุ่น

รวม 1,051.62

(หน่วย : ล้าน)

รายการ
สกุลเงิน

ต่างประเทศ
มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)
อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันส่งมอบ
กำาหนดวัน
ส่งมอบ

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 8.577 275.68 31.4725 – 31.8284 บาท พฤษภาคม 2562

32.3623 บาท มิถุนายน 2562

32.2322 – 32.3322 บาท กรกฎาคม 2562

 32.1492 – 32.3900 บาท ธันวาคม 2562

32.0200 – 32.1300 บาท มกราคม 2563

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

 ยูโร 1.729 65.09 37.9704 บาท มกราคม 2562

37.7250 – 37.9689 บาท เมษายน 2562

ต่อยูโร

รวม 340.77

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
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19. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

  บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 เป็นจำานวน 15 บัตร ตามรายละเอียดดังนี้

1. บัตรส่งเสริมเลขที่
2. วันท่ีเร่ิมใช้สิทธิ
ในบัตรส่งเสริม

3. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
4. วันที่ครบกำาหนด

ตามข้อ 5.1 และ 5.2

1459/2538

วันท่ี 10 ก.ค. 2538
1 พ.ค. 38

ผลิต BOPP FILM และ CPP FILM ประเภท

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วย

พลาสติก

30 เม.ย. 46

1048(1)/2545

วันที่ 22 ม.ค. 2545
23 พ.ค. 46

ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
22 พ.ค. 54

1674(2)/2548

วันที่ 29 ก.ค. 2548
1 เม.ย. 49

ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
31 มี.ค. 57

(หน่วย : ล้าน)

รายการ
สกุลเงิน

ต่างประเทศ
มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)
อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันส่งมอบ
กำาหนดวัน
ส่งมอบ

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 26.724 861.47 32.8750 – 33.3070 บาท มกราคม 2562

32.8534 – 33.2756 บาท กุมภาพันธ์ 2562

32.6357 – 32.6757 บาท มีนาคม 2562

 32.6202 – 33.0400 บาท เมษายน 2562

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

 เยนญี่ปุ่น 521.695 154.67 0.3007 – 0.3027 บาท มีนาคม 2562

0.3006 – 0.3047 บาท มิถุนายน 2562

0.3033 – 0.3064 บาท สิงหาคม 2562

0.2988 – 0.3012 บาท ตุลาคม 2562

0.2953 – 0.2995 บาท ธันวาคม 2562

ต่อเยนญี่ปุ่น

รวม 1,016.14
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1. บัตรส่งเสริมเลขที่
2. วันท่ีเร่ิมใช้สิทธิ
ในบัตรส่งเสริม

3. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
4. วันที่ครบกำาหนด

ตามข้อ 5.1 และ 5.2

2079(2)/2550

วันที่ 29 ต.ค. 2550
28 ก.ค. 51

ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
27 ก.ค. 59

1804(2)/2552

วันที่ 14 ต.ค. 2552
2 ก.พ. 53

การชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ หรือ ANODIZE 

(SURFACE TREATMENT)
1 ก.พ. 61

1919(2)/2553

วันที่ 27 ส.ค. 2553
16 มี.ค. 54

ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
15 มี.ค. 62

1291(2)/2554

วันที่ 11 มี.ค. 2554
26 เม.ย. 55

ผลิต BOPET FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
25 เม.ย. 63

1008(2)/2555

วันที่ 12 ม.ค. 2555
26 เม.ย. 56

ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
25 เม.ย. 64

1358(2)/2555

วันที่ 22 มี.ค. 2555
26 พ.ย. 56

ผลิต BOPET FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
25 พ.ย. 64

2897(2)/2555

วันที่ 18 ธ.ค. 2555
24 ต.ค. 57

ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
23 ต.ค. 65

1649(2)/2556

วันที่ 16 พ.ค. 2556
24 ธ.ค. 58

ผลิต CPP และ LLDPE FILM ประเภทการผลิต

ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก 

และหรือเคลือบโลหะ

23 ธ.ค. 66

1372(2)/2557

วันที่ 25 มี.ค. 2557
1 ก.ค. 57 การชุบหรือเคลือบผิวหรือ ANODIZE 30 มิ.ย. 65

2368(2)/2557

วันที่ 29 ต.ค. 2557
3 มี.ค. 58 การชุบหรือเคลือบผิวหรือ ANODIZE 2 มี.ค. 66

58-1874-0-00-1-0

วันที่ 8 ก.ค. 2558
15 ต.ค. 58 การชุบหรือเคลือบผิวหรือ ANODIZE 14 ต.ค. 66

61-0320-1-18-1-0

วันท่ี 21 มี.ค. 2561
25 มิ.ย. 62

ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตบรรจุภัณฑ์

พลาสติกชนิด หลายชั้น
24 มิ.ย. 68
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  ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดต่างๆ เกี่ยวกับการ

 ส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

  บริษัทมียอดขายในประเทศและต่างประเทศ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามหมายเหตุ

 ประกอบงบการเงินข้อ 24

  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 บริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ยกเลิกโครงการที่ได้รับการ

 ส่งเสริมเลขที่ 1239(2)/2546 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546

20. ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัท คำานวณจากกำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบาง

 รายการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำานวณภาษีเงินได้ และผลขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตาม

 ประมวลรัษฎากรแล้วยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

  กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แต่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

 บริษัทคำานวณภาษีเงินได้ในปี 2562 และ 2561 อัตราร้อยละ 20 

5. สิทธิประโยชน์สำาคัญที่บริษัทได้รับ

 5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้

  5.1.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

   เป็นเวลา 8 ปี โดยบัตรส่งเสริมเลขที่ 1919(2)/2553, 1291(2)/2554, 1008(2)/2555, 

   1358(2)/2555, 2897(2)/2555, 1649(2)/2556, 1372(2)/2557, 2368(2)/2557 

   และ 58-1874-0-00-1-0 มีการจำากัดวงเงินได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 529 ล้านบาท, 

   861 ล้านบาท, 815 ล้านบาท, 945 ล้านบาท, 650 ล้านบาท, 336 ล้านบาท, 80 ล้านบาท, 

   147 ล้านบาท และ 74 ล้านบาท ตามลำาดับ 

  5.1.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

   เป็นเวลา 6 ปี โดยบัตรส่งเสริมเลขที่ 61-0320-1-18-1-0 มีการจำากัดวงเงินได้รับยกเว้นภาษี

   เงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 845 ล้านบาท 

  ทัง้นีจ้ะปรบัเปลีย่นตามจำานวนเงนิลงทนุโดยไมร่วมคา่ทีด่นิและทนุหมนุเวยีนทีแ่ทจ้รงิในวนัเปดิดำาเนนิการ

  ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

 5.2 ไดร้บัยกเว้นไมต่อ้งนำาเงนิปนัผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ ซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลตามขอ้ 

  5.1 ไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในแต่ละบัตร

 5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ

  นับจากพ้นกำาหนดเวลา ข้อ 5.1 สำาหรับบัตรส่งเสริมเลขที่ 1674(2)/2548, 2079(2)/2550 และ 

  1804(2)/2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี

 5.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำาเป็นที่ต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต

  เพื่อการส่งออก นับแต่วันนำาเข้าครั้งแรก เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 5.5 ได้รับอนุญาตให้นำาผลขาดทุนประจำาปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 5.1 ไปหักออก

  จากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วันที่พ้นกำาหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

  โดยจะเลือกหักจากกำาไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
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  กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ บริษัทคำานวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้

 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19)

  บริษัทไม่มีภาษีเงินได้ที่ต้องชำาระในปี 2562 และ 2561

  บริษัทไม่มีสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ต้องรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 เนื่องจากบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นส่วนใหญ่ 

21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า

 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า ดังนี้

รายการ
จำานวนเงิน (ล้านบาท)

2562 2561

หนังสือค้ำาประกันของธนาคารพาณิชย์ 15.93 15.90

เลตเตอร์ออฟเครดิต 63.35 52.21

 บริษัทได้มีการทำาสัญญากับสถาบันการเงิน มีรายละเอียดดังนี้ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10)

รายการ
จำานวนเงิน (ล้านบาท)

2562 2561

สัญญาวงเงินเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 265 265

สัญญาวงเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,090 1,090

วงเงินร่วมเลตเตอร์ออฟเครดิตและสัญญาทรัสต์รีซีทส์ 4,370 4,370

22. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 

  บริษทัไดท้ำาสญัญาเช่าทีด่นิทีโ่ครงการนิคมอุตสาหกรรมและเขตสง่ออกแหลมฉบัง อำาเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีกบัการ

 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้

แปลงหมายเลขที่ เนื้อที่ ระยะเวลาเช่า ระยะเวลา
อัตราค่าเช่าต่อปี

(ล้านบาท)

12G-2 และ 12G-3 40 ไร่ 30 ปี

(31 สิงหาคม 2533 ถึง

30 สิงหาคม 2563)

ปีที่ 1-10

ปีที่ 11-20

ปีที่ 21-30

2.36

2.60

2.85 

12G-1/1 และ 12G-4/1 8 ไร่ 2 งาน

85.83 ตารางวา

18 ปี

(5 สิงหาคม 2545 ถึง

30 สิงหาคม 2563)

ปีที่ 1-10

ปีที่ 11-18

0.57

0.62
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แปลงหมายเลขที่ เนื้อที่ ระยะเวลาเช่า ระยะเวลา
อัตราค่าเช่าต่อปี

(ล้านบาท)

12G-1 และ 12G-4 25 ไร่ 3 งาน

42.17 ตารางวา

30 ปี

(16 มีนาคม 2554 ถึง

15 มีนาคม 2584)

ปีที่ 1-5

ปีที่ 6-10

ปีที่ 11-15

ปีที่ 16-20

ปีที่ 21-25

ปีที่ 26-30

4.13  

4.54  

5.00  

5.50  

6.05  

6.65

CP 27 1 ไร่ 1 งาน 

19.63 ตารางวา

3 ปี

(1 สิงหาคม 2562 ถึง 

31 กรกฎาคม 2565)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

0.28  

0.30  

0.30

B5-2 6 ไร่ 2 งาน 

76.53 ตารางวา

30 ปี

(1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 

31 ตุลาคม 2586)

ปีที่ 1- 30 1.ÅÅ18

หมายเหตุ

อัตราค่าเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

ประกาศที่ผู้ให้เช่ากำาหนด

  บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าที่ดินที่ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กับบุคคลภายนอก ต่อจากสัญญาเดิมที่

 หมดอายุ ดังนี้

โฉนดเลขที่ เนื้อที่ ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่าต่อปี

(ล้านบาท)

69315 5 ไร่ 

96 ตารางวา

3 ปี

(1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563)

1.06

รายการ จำานวนเงิน (ล้านบาท)

ไม่เกิน 1 ปี 5.76

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 25.06

มากกว่า 5 ปี 119.35

รวม 150.17

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีหนังสือแจ้งการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเพื่อ

 การอุตสาหกรรม แปลง 12G-2,12G-3 เน้ือท่ี 40 ไร่ และแปลง 12G-1/1,12G-4/1 เน้ือท่ี 8 ไร่ 2 งาน 85.83 ตารางวา 

 ซ่ึงจะหมดอายุในวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 บริษัทได้มีการต่อสัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าวไปอีก 30 ปี เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2593 โดยมีค่าใช้จ่ายในการทำาสัญญาเช่าที่ดินดังนี้

  1. ค่าเช่าท่ีดินประจำาปีจ่ายล่วงหน้า (ต้ังแต่วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564) จำานวน 13.53 ล้านบาท

  2. หลักประกันสัญญาเช่าส่วนที่เป็นเงินสด จำานวน 13.53 ล้านบาท

  3. หลักประกันสัญญาเช่า ส่วนที่เป็นหนังสือค้ำาประกันธนาคารจำานวน 13.53 ล้านบาท

  4. ค่าบำารุงรักษาสิ่งอำานวยความสะดวก ประจำาเดือน กันยายนถึงตุลาคม 2563 จำานวน 0.10 ล้านบาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ดังนี้
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23. รายการบัญชีของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 มีมติอนุมัติซื้ออาคารชุดจากกรรมการ

 และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ เพื่อใช้เป็นที่พักสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร เป็นจำานวนเงิน 9,900,000 บาท ซึ่ง

 ราคาซื้อเป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน   

  บริษัทดำาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานของบริษัท

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

รายการ

จำานวนเงิน (ล้านบาท)

2562 2561

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

รายได้จากการขาย 2,617.68 4,252.74 6,870.42 2,632.50 5,137.27 7,769.77

ต้นทุนขาย (2,319.00) (3,946.78) (6,265.78) (2,462.89) (4,851.18) (7,314.07)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (51.18) (164.96) (216.14) (48.24) (175.69) (223.93)

กำาไรจำาแนกตามส่วนงาน 247.50 141.00 388.50 121.37 110.40 231.77

กำาไรสำาหรับปี 236.16 17.98

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,367.19 6,343.77

25. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอด

 จนเป็นหลักประกันแก่พนักงานเมื่อลาออกจากงานหรือครบอายุการทำางาน (เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงาน

 จ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์

 จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

  เงนิสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพีในสว่นของบรษิทัทีจ่า่ยสำาหรบัพนกังาน และไดบ้นัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำาไรขาดทนุ

 เบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจำานวน 5.76 ล้านบาท และ 5.41 ล้านบาท ตามลำาดับ

26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

  บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

 26.1 นโยบายการบัญชี

   นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

 26.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

   - ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากกรณีท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดในสัญญา ซ่ึงจะก่อให้เกิด

    ความเสียหายแก่บริษัท

   - ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือซ่ึงเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการค้า บริษัทอาจจะได้รับเน่ืองจากบริษัทมีลูกหน้ี

    รายใหญ่จำานวนน้อยรายแต่มีสัดส่วนที่สูง
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รายการ 2562 2561

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.41 : 1 1.67 : 1

(หน่วย : ล้าน)

รายการ
อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันส่งมอบ
กำาหนดวัน
ส่งมอบ

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

1.150 30.5801 บาท กรกฎาคม 2563

29.6000 – 29.7002 บาท มกราคม 2564

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

   - สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำารองต่างๆ 

    แลว้เพือ่ใหเ้ปน็ราคายตุธิรรมโดยประมาณ โดยสำารองดงักลา่วถอืเป็นมลูคา่สงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่

    ปฏิบัติตามสัญญา

 26.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

   ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวด

   ต่อๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตาม

   สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

 26.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

   บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

   - สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ

   - หน้ีสินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซ่ึงเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียง

    กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

 26.5 การป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

   บรษิทัไดท้ำาสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้บางสว่น เพือ่บรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ 

   ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

27. การบริหารจัดการทุน

  วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง การดำารง

 ไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกินข้อกำาหนดของสัญญาเงินกู้ยืม

  บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  บริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน มีรายละเอียดดังนี้

  28.1 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทำาใหม่

A.J. PLAST 
ANNUAL REPORT 2019

142



(หน่วย : ล้าน)

รายการ
อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันส่งมอบ
กำาหนดวัน
ส่งมอบ

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

35.900 29.8767 – 30.8138 บาท กรกฎาคม 2563

30.9726 – 31.1218 บาท สิงหาคม 2563

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

 เยนญี่ปุ่น

290.000 0.2807 – 0.2865 บาท มกราคม 2564

0.2905 – 0.2916 บาท กุมภาพันธ์ 2564

ต่อเยนญี่ปุ่น

(หน่วย : ล้าน)

รายการ
อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันส่งมอบ
กำาหนดวัน
ส่งมอบ

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

3.900 30.4510 – 30.8430 บาท กรกฎาคม 2563

30.5924 บาท สิงหาคม 2563

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

 เยนญี่ปุ่น

40.000 0.2863 บาท มกราคม 2564

ต่อเยนญี่ปุ่น

 28.2 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ต่ออายุจากสัญญาเดิม
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รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่รายงานไว้เดิม

งบแสดงฐานะการเงิน

 สินทรัพย์

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,054,037,317 1,053,117,864

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่ 595,728 -

  อื่นๆ 5,758,354 7,148,268

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,684,258 2,809,525

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

  ลูกหนี้กรมศุลกากร 9,268,790 7,498,907

  อื่นๆ 2,149,492 3,919,375

29. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

  บรษิทัไดจั้ดประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงนิสำาหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561ใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้ง

 กับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภท

 รายการใหม่มีดังต่อไปนี้
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รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่รายงานไว้เดิม

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

รายการปรับกระทบกำาไรสำาหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากการดำาเนินงาน :

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำาหน่าย 1,430,135 1,454,868

 รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำาหน่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน (1,216,699) -

 รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำาหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (2,384,497) -

การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของสนิทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง :

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (72,604,593) (71,685,140)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,213,758 1,419,572

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 79,271,491 76,886,994

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,033,651) (1,183,651)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 จ่ายชำาระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน (14,173,987) (15,390,686)

30. การอนุมัติงบการเงิน

  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
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