
A N N U A L
R E P O R T

2020

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)
A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED



World Class
Film Products
for Ultimate Customer Satisfaction



สาส์นจากประธานกรรมการ 2

คณะกรรมการบริษัท 4

ข้อมูลทั่วไป 6

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 7

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 8

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 10

ปัจจัยความเสี่ยง 17

ผู้ถือหุ้น 19

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 20

โครงสร้างการจัดการ 20

การกำากับดูแลกิจการ 30

ความรับผิดชอบต่อสังคม 43

การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง	 44

รายการระหว่างกัน	 45

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 45

อื่นๆ	 47

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 90

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน	 94

งบการเงิน	 96

Message from the President 3

Board of Directors 4

General Information 48

Summary of Financial Information 49

Policy and General Business Outlook 50

Nature of Business 52

Risk Factors 59

Shareholders 61

Dividend Policy 62

Management Structure 62

Corporate Governance 72

Corporate Social Responsibility (CSR) 85

Internal Control and Risk Management 86

Transaction with Related Parties 87

Management Discussion and Analysis (MD&A) 87

Other 89

Audit Committee Report 92

Report of The Board of Directors’ Responsibilities 

for The Financial Statement  95

Financial Statements 100

CONTENTSสารบัญ



(นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สาส์นจากประธานกรรมการ

 ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ใคร่ขอรายงานผลประกอบการ

ของปี 2563 อันมีสาระสำาคัญที่สรุปได้ดังต่อไปนี้

 ภาพรวมของเศรษฐกจิช่วงปี 2563 ทีผ่า่นมา เกดิความผนัผวนและการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก อันเนือ่ง

มาจากสาเหตุปัจจัยที่ต้องกล่าวถึง คือ การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างขั้ว

มหาอำานาจ และ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนราคาน้ำามัน อย่างไรก็ดี บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด 

(มหาชน) สามารถดำาเนินกิจการอย่างรอบคอบและป้องกันความเสี่ยงด้วยมาตรการต่างๆ พร้อมกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อันเป็นความต้องการของตลาด

 ด้านแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์ม BOPP, BOPET, BOPA, CPP และ METALLIZED น้ัน ยังคง

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระเตรียมความพร้อมโดยปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรและ

กระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้เพือ่การแขง่ขนัในตลาดสนิคา้คณุภาพสงู และดว้ย

ปจัจยัทางเศรษฐกิจทีเ่อ้ืออำานวยตอ่การขยายกจิการในต่างประเทศ ชว่งเดือนตุลาคม ปีท่ีผา่น

มา บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็โอกาสสำาคญัดงักลา่วโดยลงนามสญัญารว่มทนุในประเทศเวยีดนาม

กับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด เพื่อขยายฐานการผลิตและฐานลูกค้า และเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของตลาด พรอ้มกนันีบ้รษิทัฯ ยงัไดน้ำาหลกั

การพฒันาอย่างย่ังยืนเข้ามาใช้ในการดำาเนนิงาน โดยมุง่เนน้วจิยัพฒันาผลติภณัฑท์ีเ่ปน็

มติรตอ่สิง่แวดล้อมและเน้นย้ำาการดำาเนินนโยบายทีย่ดึหลกัธรรมาภิบาลในทุกมติิ อัน

หมายรวมถึง หลักคุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความคุ้มค่า ความมีส่วนร่วม

และความรับผิดชอบต่อสังคม   

 ดา้นการเปรียบเทยีบผลการดำาเนินงานระหวา่งป ี2563 และปกีอ่นหนา้ 

ปรากฏว่ารายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 399.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.81 จาก 

6,870.42 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 7,269.79 ล้านบาทในปี 2563 และ

กำาไรขั้นต้นได้เพิ่มขึ้น 376.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.23 จาก 604.64 

ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 980.93 ล้านบาท ในปี 2563 

 ทัง้น้ี ขา้พเจา้และทมีงานจะบรหิารงานอยา่งเต็มกำาลงักายและ

ใจตามความเช่ือม่ันที่ทุกท่านได้มอบไว้ และมุ่งมั่นทำาให้บริษัท เอ.เจ. 

พลาสท์ จำากัด (มหาชน) เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และในโอกาสนี้ขอ

ขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ตลอด

จนพนักงานทุกท่านที่สนับสนุนบริษัทฯ อย่างดีมาโดยตลอด
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(Mr.Narong Suthisamphat)

President

A.J. Plast Public Company Limited

 On behalf of the Board of Directors of A.J. Plast Public Company Limited, 

I am very pleased to present the company’s annual performance report of the 

fiscal year 2020 as follows.

 In 2020, there was an economic slowdown and instability due to the 

mentionable factors including the Coronavirus 2019 crisis, the superpower trade 

war, and currency and oil price fluctuations. Nevertheless, A.J. Plast PCL deliberately 

operated the business and minimized related risks via various measures while 

developing merchantable products.

 During the previous year (2020), the customer demand trends for BOPP, 

BOPET, BOPA, CPP and METALLIZED films have increased continuously. Thus, our 

company prepared to enhance our competitiveness by means of machinery improvement 

and production line advancement. Furthermore, because of the positive economic factors, 

we decided to sign a joint venture agreement with SCG Chemicals Company Limited 

in Vietnam in order to expand our production lines and our market into Vietnam. 

Simultaneously, our company willingly added Sustainable Development principles as 

one of company’s key performance indices. We refined our new research to develop 

environmentally friendly products, and we emphasized Good Governance method 

in every dimension including Morality, Rule of Law, Transparency, Worthiness, 

Participation and Social Responsibility.

 To compare our performance in 2020 and 2019, the sales revenue 

increases 399.37 million Baht or 5.81 percent from 6,870.42 million Baht in 

2019 to 7,269.79 million Baht in 2020. In addition, the gross profit margin 

increases 376.29 million Baht or 62.23 percent from 604.64 million Baht in 

2019 to 980.93 million Baht in 2020.

 Last but not least, as entrusted by all shareholders, the management 

team and I will cultivate and manage A.J. Plast Public Company Limited with our 

best effort. On this occasion, I wish to express my thankfulness to all shareholders, 

financial institutions, customers, trade partners, creditors and all employees for 

the supportive cooperation over the years.

Dear all valued shareholders,

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
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นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์
ประธานกรรมการ

Mr.Narong Suthisamphat
President

นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย
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Executive Vice President

นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
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Mr.Kittiphat Suthisamphat
Executive Vice President

BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการบริษัท



ANNUAL REPORT 2020 5

นางชวิดา ศรีแสงนาม
กรรมการ

Mrs.Chavida Srisangnam
Director

นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
กรรมการ

Mr.Surasak Gosiyachinda
Director

นายสุพจน์ โทนุรัตน์
กรรมการ
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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 โดยในปัจจุบันน้ีบริษัทมีกำาลังการผลิต 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

ของบริษัทเป็นแผ่นฟิล์มสำาหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนกึ่งสำาเร็จรูป ซึ่งลูกค้าจะนำาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้ในการแปรรูป

เป็นบรรจุภัณฑ์ เพ่ือใช้บรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ซองบรรจุอาหารและขนมขบเคี้ยว ซองบรรจุเสื้อผ้า ซองบรรจุดอกไม้ 

กระดาษห่อของขวัญ เคลือบกระดาษ เคลือบผิวไม้ ฉนวนป้องกันความร้อนภายในอาคาร ฉนวนไฟฟ้า และ อาหารแช่แข็ง เป็นต้น  

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 3 ณ การนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี    

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีมติที่สำาคัญดังนี้

 1. ลดทุนจดทะเบียนบริษัทลงจำานวน 5,718 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 399,444,945 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

399,439,227 (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) บริษัทจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว วันที่ 14 ธันวาคม 2563

 2. เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 399,439,227 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 440,000,000 บาท (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำานวน 40,560,773 บาท (หุ้นสามัญ 40,560,773 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เสนอ

ขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) คือ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด ในราคาหุ้นละ 17.15 บาท 

จำานวนเงิน 695,617,256.95 บาท ทำาให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำานวน 655,056,483.95 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิม

ทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 และได้รับชำาระค่าหุ้นเพ่ิมทุนครบแล้ววันท่ี 21 ธันวาคม 2563 ท้ังน้ีเง่ือนไข

การขายหุน้แบบ Private Placement เกดิขึน้เมือ่บรษิทัไดล้งนามในสญัญารว่มทุนระหวา่งบรษิทั กบับรษิทั เอสซจี ีเคมคิอลส ์จำากัด 

จึงทำาให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2563 จำานวน 440,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 1 บาท โดยเรียกชำาระแล้วจำานวน 440,000,000 หุ้น เป็นเงิน 440,000,000 บาท  

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

โทรสาร 0-2415-3795 เว็บไซต์ www.ajplast.co.th

 โรงงานตัง้อยู่ที ่การนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั เลขที ่38/11 หมูท่ี ่5 ตำาบลทุง่สขุลา อำาเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีโทรศพัท ์

038-490-330-5 โทรสาร 038-490-337

 1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

   - ไม่มี -

ของ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย : บาท)

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

สินทรัพย์รวม 9,533,815,700 8,672,671,214 9,115,707,589

หนี้สินรวม 4,847,513,276 5,076,853,975 5,706,181,267

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,686,302,424 3,595,817,239 3,409,526,322

รายได้จากการขาย 7,269,794,437 6,870,421,175 7,769,774,214

รายได้รวม 7,346,521,603 7,083,890,317 7,922,873,870

กำาไรขั้นต้น 980,932,432 604,643,113 455,708,637

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 532,252,423 236,167,787 17,983,280

 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 

   ผู้สอบบัญชี - 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

2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

 2.1 ข้อมูลจากงบการเงิน

(ร้อยล้าน)
ปี	2563 ปี	2562 ปี	2561
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หนี้สินรวมสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ 
จากการขาย

รายได้รวม กำาไรขั้นต้น กำาไร	 
(ขาดทุน)	สุทธิ
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 2.2 อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ำาคญั

ปี 2563 ปี 2563ปี 2562 ปี 2562ปี 2561 ปี 2561

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 7.24 3.33 0.23

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.85 6.74 0.52

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 6.72 3.80 1.15

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.33 0.59 0.05

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.70 0.30 0.03

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 10.65 9.00 8.54

3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 3.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัท

  บรษิทัฯ กำาหนดวิสยัทศันไ์ว้ชัดเจน ในการเปน็บรษิทัชัน้นำาในการผลติแผน่ฟลิม์พลาสตกิ และเปน็ทีย่อมรบัวา่เป็นบริษทั

ที่ทำาการพัฒนาในด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกและลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม มีความเป็นมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์

และการบริการท่ีดี ส่งเสริมและพัฒนาสังคมด้วยการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี และเน้นการทำางานอย่างปลอดภัย พร้อมกับรักษาธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม บรกิารลกูคา้ดว้ยผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ และราคาทีเ่ปน็ธรรม เป็นไปในทศิทางทีก่อ่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดแก่ผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำาวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำาเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงาน และงบประมาณ

ประจำาปขีองบริษทัฯ โดยมอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารเปน็ผูน้ำาเสนอ และคณะกรรมการบริษทัแสดงความคดิเหน็รว่มกบัฝา่ยบรหิารเพือ่

ให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ และได้มีการกำาหนด ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการผู้จัดการ โดยเฉพาะการกำาหนดอำานาจหน้าที่การดำาเนินการทางการเงินก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว ดังรายละเอียด

ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

อัตรากำาไรสุทธิ
ต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์รวม

กำาไรสุทธิ
ต่อหุ้น

เงินปันผล
ต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชี
ต่อหุ้น

7.24%
3.33% 6.74% 3.80%

12.85% 6.72%

0.23% 0.52% 1.15%

1.33 บาท
0.59 บาท 0.30 บาท

9.00 บาท

8.54 บาท

0.70 บาท
10.65 บาท

0.05 บาท 0.03 บาท
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 3.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการประกอบธุรกิจ

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

นายณรงค์  สุทธิสัมพัทน์ เป็นผู้ก่อต้ัง (แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัดเม่ือ 3 พฤษภาคม 2537) เพ่ือผลิตและจำาหน่ายแผ่นฟิล์ม 

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

เปล่ียนที่อยู่เป็น 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร) ต่อมาได้ย้ายโรงงานไปต้ังอยู่ที่การนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องจากสถานที่เดิมมีความคับแคบไม่สามารถขยายฐาน

การผลิตในอนาคต อีกทั้งโรงงานใหม่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง และอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตวัตถุดิบเม็ดพลาสติก Polypropylene 

ในจังหวัดระยอง ทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มาก

  บรษิทัฯ ไดข้ยายสายการผลติแผน่ฟิลม์ BOPP สายท่ีสอง และไดเ้พิม่สายการผลติแผน่ฟลิม์ 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 สายที่สี่อีกหนึ่งสายการผลิตและในปี 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 ที่ผ่านมา ได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม 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

  ปจัจบุนักลุม่สทุธสัิมพทัน ์ยงัคงเปน็กลุม่ผูถ้อืหุ้นรายใหญ ่ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ถอืหุ้นในบรษิทัฯ รอ้ยละ 51.22 

ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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ประเภทผลิตภัณฑ์
2563 2562 2561

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

ในประเทศ

 - ฟิล์ม BOPP 1,824,635 25.10 1,586,251 23.09 1,453,667 18.71

 - ฟิล์ม BOPET 546,575 7.52 655,031 9.53 787,458 10.13

 - ฟิล์ม METALLIZED 228,027 3.14 189,191 2.75 194,383 2.50

 - ฟิล์ม BOPA (Nylon) 210,944 2.90 136,887 1.99 144,786 1.86

  - ฟิล์ม CPP 55,862 0.77 50,324 0.74 52,203 0.68

  - ฟิล์ม COATED 3,696 0.04 - - - -

รวม 2,869,739 39.47 2,617,684 38.10 2,632,497 33.88

ต่างประเทศ

 - ฟิล์ม BOPP 1,594,245 21.93 1,785,056 25.98 2,169,386 27.92

 - ฟิล์ม BOPET 1,371,040 18.86 1,350,856 19.66 1,529,332 19.68

 - ฟิล์ม METALLIZED 505,530 6.95 438,095 6.38 549,642 7.07

 - ฟิล์ม BOPA (Nylon) 754,719 10.38 537,175 7.82 808,489 10.41

 - ฟิล์ม CPP 161,373 2.22 141,555 2.06 80,428 1.04

 - ฟิล์ม COATED 13,148 0.19 - - - -

รวม 4,400,055 60.53 4,252,737 61.90 5,137,277 66.12

รวมรายได้จากการขาย 7,269,794 100.00 6,870,421 100.00 7,769,774 100.00

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 เคลอืบผวิไมเ้ฟอรน์เิจอร์ ฉนวน

ป้องกันความร้อนภายในอาคาร ฉนวนไฟฟ้า และอาหารแช่แข็ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำาหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่าง

ประเทศ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 39.47 และร้อยละ 60.53 ตามลำาดับ (คำานวณจากมูลค่าขายสุทธิ ปี 2563)

  บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่อย่างใด

 4.2 โครงสร้างรายได้

  บริษัทฯ มีสายการผลิตผลิตภัณฑ์เดียว คือ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนประเภทแผ่นฟิล์ม อย่างไรก็ตามโครงสร้างรายได้ของ 

บริษัทฯ ตามประเภทวัตถุดิบหลักแบ่งได้ดังนี้
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 4.3 เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ (Goal)

  บรษิทัฯ มแีผนการดำาเนินธรุกจิเพือ่เปน็ผูน้ำาในธรุกจิฟลิม์พลาสตกิเพือ่งานบรรจภุณัฑ ์ซึง่ในปทีีผ่า่นมาบริษทัฯ มกีำาลงั

การผลิตของแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA แผ่นฟิล์ม METALLIZED แผ่นฟิล์ม CPP และแผ่นฟิล์ม COATED  

ตามความต้องการของตลาดและลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากการท่ีบริษัทได้เพ่ิมและขยายกำาลังการผลิตมาตลอด ซ่ึงในปี 2563 ท่ีผ่านมา

บริษทัฯ ไดม้กีารขยายฐานไปลงทนุทีป่ระเทศเวียดนามโดยจดัตัง้บรษิทัยอ่ยและการรว่มทุนใน Joint Venture Company ในประเทศ

เวียดนาม และการลงนามในสัญญาร่วมทุน Joint Venture Agreement กับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด เพื่อรองรับการเติบโต

ของตลาดในอนาคต  

 4.4 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์    

  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

  อตุสาหกรรมประเภทน้ีมกีารขยายตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่งโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผลติภณัฑ์ทีม่าจากกลุม่แผน่ฟลิม์ ซึง่ถอืวา่

มกีารเตบิโตกวา่บรรจภุณัฑป์ระเภทอืน่ๆ เปน็การเตบิโตทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่ถอืเปน็อตุสาหกรรมทีม่บีทบาทตอ่

การเติบโตของสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ยาและอาหาร การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้มาจาก     

  1. การขยายตัวของประชากร

  2. รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น

  3. พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค

  4. การขยายตัวของผู้แปรรูปบรรจุภัณฑ์

  5. การขยายตัวของช่องทางการจัดจำาหน่ายโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อ

  6. ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าแก่ตัวสินค้า

  7. ต้นทุนวัตถุดิบต่ำากว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ

  ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนที่บริษัทฯ ผลิตอยู่ ได้แก่ แผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) 

แผ่นฟิล์ม METALLIZED แผ่นฟิล์ม CPP และแผ่นฟิล์ม COATED จะอิงอยู่กับอุตสาหกรรมอาหารและขนมขบเคี้ยวประมาณร้อยละ 

70 สว่นทีเ่หลอืจะอยู่ในหมวดหมูข่องบรรจภุณัฑอ์ืน่ๆ ดงันัน้ไมว่า่เศรษฐกจิของประเทศจะอยูใ่นระดบัไหนกต็าม อตุสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑ์จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

  ฟลิม์แตล่ะประเภทจะมกีารนำาไปใช้งานท่ีแตกต่างกนัไปตามคณุสมบัติของฟลิม์ ดังนัน้ผูใ้ชต้้องเปรยีบเทียบกบัคณุสมบัติ

ที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์และราคาที่เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งต่อการตัดสินใจในการสั่งซื้อฟิล์มของลูกค้า

 4.5 ลักษณะผลิตภัณฑ์

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

แผ่นฟิล์ม CPP และแผ่นฟิล์ม COATED ซ่ึงเป็นแผ่นฟิล์มท่ีใช้กันแพร่หลายใน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตเทปคาสเซท  

อตุสาหกรรมอาหารชนิดน้ำาและแช่แข็ง ฯลฯ แผน่ฟลิม์ทัง้หกประเภทนีส้ามารถใชร่้วมกนัหรอืทดแทนกันได ้ขึน้อยูก่บัคุณสมบัตขิอง

ผลิตภัณฑ์และการเลือกใช้ของลูกค้า
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  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) นำาไปใช้พิมพซ์องบรรจภุณัฑ ์หรอื เคลอืบกับแผน่ฟลิม์ BOPP เพือ่ชว่ยในการถนอมและรกัษากลิน่ของอาหาร และ

   รักษาความกรอบของขนมขบเคี้ยวได้ดีกว่าแผ่นฟิล์ม BOPP

  2) เป็นแผ่นฟิล์มที่ทนความร้อนได้สูง สามารถใช้กับตู้อบอาหารไมโครเวฟได้

  3) ใช้ผลิตเป็นเทปกาว  

  4) ใชเ้ปน็ฉนวนป้องกนัความรอ้นในอตุสาหกรรมสายไฟฟา้และหมอ้บรรจไุฟฟา้ (Battery) ตวัเกบ็ประจ ุ(Capacitor)

  คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon)

  แผ่นฟิล์ม BOPA ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyamide จากคุณสมบัติที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติที่สามารถ

ต้านทานแรงกระแทก รอยขีดข่วน และรอยรัว่ จงึถกูนำาไปใชอ้ยา่งแพรห่ลายในอตุสาหกรรมอาหาร และบรรจภุณัฑช์นดิเหลว มกีาร

นำาไปใช้งานอย่างแพร่หลายกับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน คือ

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

  2) เคมีในครัวเรือน เช่น สบู่เหลว แชมพู น้ำายาปรับผ้านุ่ม น้ำายาทำาความสะอาด 

  3) น้ำามันพืชและซอสปรุงรส

  4) อาหารแช่แข็ง (Frozen Food)

  5) บรรจุข้าวสาร

  6) บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ

  คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม METALLIZED

  แผ่นฟิล์ม METALLIZED ผลิตจากแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA หรือแผ่นฟิล์ม CPP โดยผ่าน

กรรมวิธีฉาบด้วยโลหะ แผ่นฟิล์ม METALLIZED นี้ถือเป็น Specialty Film โดยมีราคาจำาหน่ายสูงกว่าแผ่นฟิล์มธรรมดา ซึ่งสามารถ

เพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ 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 จงึถกูนิยมนำาไปใชพิ้มพ์

งานซองอาหารหรือถุงขนมปัง เพื่อทำาให้สินค้าที่บรรจุอยู่ภายในมีคุณค่ามากขึ้น
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  คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม COATED

  แผ่นฟิล์ม COATED ผลิตจากแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA แผ่นฟิล์ม CPP หรือแผ่นฟิล์ม METALLIZED 

โดยนำาไปผ่านกระบวนการเคลอืบผวิดว้ยสารเคมีชนิดพเิศษ ซึง่ถือวา่เป็น Specialty Film อีกชนดิหนึง่ ซ่ึงจะทำาให้แผน่ฟลิม์มคีณุสมบตัิ

โดดเด่นพิเศษมากขึ้นในเรื่องการถนอมอาหารและรักษากลิ่นอาหารให้ยาวนานขึ้น และมีราคาจำาหน่ายที่สูงขึ้นด้วย

  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในเขต 3 ซ่ึงสามารถดูรายละเอียด

ได้จากข้อ 22 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 

 4.6 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

  4.6.1 นโยบายและลักษณะการตลาด

   • กลยุทธ์การแข่งขัน บริษัทฯ มีกลยุทธ์การแข่งขันดังนี้

    - ผลติสนิคา้ทีมี่คณุภาพไดม้าตรฐาน ใหเ้ปน็ทีพ่งึพอใจของลกูคา้ เพ่ือไมใ่หส้นิค้าของบรษิทัฯ เป็นอุปสรรค

     ในขั้นตอนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

    - ราคาจำาหน่ายยุติธรรม

    - จัดส่งสินค้าตรงเวลา

    - มีบริการหลังการขาย (After Sales Service) ที่ดี เนื่องจากเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องนำาไปแปรรูป การให้

     ข้อมลูและข้อแนะนำาทีด่จีะเป็นประโยชนแ์กล่กูคา้และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบรษิทัฯ กบัลกูคา้

   • ลักษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

    - โรงพิมพ์ โรงงานผลิตถุง Side Seal และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ : ใช้เพื่อแปรรูปเป็นซองบรรจุสิ่งของ อาหาร 

     ขนม ฯลฯ  

    - อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์

    บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม

   • การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย สินค้าของบริษัทฯ จำาหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดย

    มีช่องทางการจำาหน่ายและสัดส่วน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้

    - ตลาดในประเทศ : บริษัทฯ จัดจำาหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าทุกประเภท ยอดขายในประเทศคิดเป็น

     สัดส่วนร้อยละ 39.47 ของยอดขายทั้งหมด

    - ตลาดต่างประเทศ : บริษัทฯ ส่งสินค้าไปจำาหน่ายยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย 

     ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม มาเลเซีย อิตาลี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เม็กซิโก และ สหรัฐอเมริกา 

     เปน็ตน้ โดยสว่นใหญเ่ปน็การจัดจำาหนา่ยผา่นตัวแทนซึง่เป็นเพียงผู้ประสานงานกบัลกูคา้ในตา่งประเทศ 

     โดยลูกค้าจะเป็นผู้เปิด L/C ให้บริษัทฯ โดยตรง สำาหรับตัวแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น  

     ทั้งนี้สัดส่วนการขายให้ลูกค้าต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 60.53 ของยอดขายทั้งหมด

  4.6.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

   - อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

     ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่บริษัทผลิตและจัดจำาหน่ายให้กับตลาดในประเทศและส่งออกตลาด 

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

   ผลติภณัฑท์ีใ่ช้อยา่งครบวงจร ซึง่บรษัิทฯ จะจำาหนา่ยให้โรงพมิพเ์พือ่แปรรปูเป็นบรรจภัุณฑส์ำาหรบัสนิคา้อปุโภค

   บริโภค และอุตสาหกรรมแขนงอ่ืนๆ อย่างหลากหลายความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

   โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งอิงอยู่กับบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพราะว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติก

   สะดวกต่อการขนส่งและต้นทุนต่ำากว่าวัตถุดิบอื่น และรูปแบบของซองสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 

   รวมทัง้การขยายตวัของประชากรและการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกิจโดยรวมมสีว่นใหเ้กดิกำาลงัซือ้ในดา้นสนิคา้ 

   อุปโภคและบริโภค
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   - การแข่งขัน

     เนือ่งจากสนิคา้ประเภทบรรจภัุณฑ ์ได้รบัความนยิมอยา่งแพรห่ลายจงึทำาให้เกดิการขยายกำาลงัการผลิต 

   เพ่ือทีจ่ะรองรับกบัความตอ้งการของตลาด สำาหรบัการแขง่ขนัน้ันสามารถเกดิขึน้ไดท้กุโอกาสไมว่า่ความต้องการ

   ของตลาดจะสูงหรือต่ำาเพียงใด ดังน้ันบริษัทจึงได้พัฒนาศักยภาพในด้านการตลาด และการผลิต บริษัทฯ มีนโยบาย

   ที่จะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ-ราคายุติธรรม และการส่งมอบสินค้าในเวลาที่เหมาะสม

     ทัง้น้ีวัตถดุบิพลาสตกิทีน่ำาเขา้จากกลุม่ประเทศภาคเีขตการคา้เสร ีASEAN-CHINA และ ASEAN-KOREA 

   จะได้รับอานิสงส์จากการลดภาษีนำาเข้าเป็น 0% ซึ่งจะทำาให้เกิดการได้เปรียบของ ต้นทุนสินค้าที่ต่ำาลง ทำาให้

   สามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่อยู่นอกเขตการค้าเสรีได้ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำาตลาดส่งออกซึ่งจะตรง

   กับวัตถุประสงค์ในการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) ที่จะให้มีความมั่นคงและการเจริญเติบโตในหมู่สมาชิกภาคี 

   และเพิม่ศกัยภาพทางดา้นการแขง่ขันกบัตลาดการคา้โลกไดม้ากขึน้ อีกทัง้ประเทศไทยไดพ้ยายามเสาะหาคูค่า้

   ในด้านเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีเพื่อที่จะขยายการค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมธุรกิจในประเทศ 

   และความม่ังค่ังสู่ประชากรโดยรวม และประเทศ PERU เป็นคู่ค้าล่าสุดท่ีเข้ามาอยู่ในเขตการค้าเสรีต้ังแต่ปี 2555 

   จากการเปลี่ยนสถานภาพของเขตการค้าเสรี AFTA เป็น AEC (ประชาคมอาเซียนในปี 2558) ซึ่งหมายความ

   วา่จะมกีารขยายตวัของกจิกรรมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นทางดา้นการคา้, การไหลเขา้ของเงนิลงทนุ, ภาคบรกิารและ

   ตลาดแรงงานทัว่ทัง้ภมิูภาค ปจัจบุนัไดม้กีารเจรจากรอบการคา้เสรกีบักลุม่ประชาคมยโุรป (EU) ซึง่จะมาแทนที ่

   GSP (การใหสิ้ทธพิเิศษดา้นภาษจีากผูใ้หฝ้า่ยเดยีว) ซึง่ในประเทศไทยจะถกูตดัสทิธิภ์ายในปี 2557 เนือ่งจาก

   มีการเพิ่มขึ้นของรายได้ของประชากร

   • แผ่นฟิล์ม BOPP 

    แผ่นฟิล์ม BOPP เป็นแผ่นฟิล์มที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เนื่องจากต้นทุน

    ในการจัดหาต่ำา และสามารถห่อหุ้มและถนอมอายุของสินค้า เช่น อาหาร ขนม อย่างมีประสิทธิภาพ แผ่น

    ฟิล์ม BOPP มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจไม่ว่าจะ

    อยู่ในระดับไหนก็ตาม ซึ่งทำาให้สินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวตามไปด้วย อุปสงค์และอุปทานจะเป็นตัว

    กำาหนดราคาของแผ่นฟิล์มในตลาด

    ด้วยบริษัทฯ นำากลยุทธทางการตลาดมาใช้ในด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดีรวมทั้งการสร้าง 

    สัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งส่งผลให้บริษัทรักษาการเป็นผู้นำาส่วนแบ่งของตลาดในการแข่งขันกับ

    ผู้ผลิตในประเทศได้ตลอดมา ส่วนการแข่งขันกับผู้นำาเข้าจากต่างประเทศ บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการ 

    แข่งขันเนื่องจากลูกค้าในประเทศจะพิจารณาเปรียบเทียบผู้ผลิตในด้านคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจน 

    ระยะเวลาส่งมอบ สำาหรับอัตราภาษีนำาเข้าท่ีสูงในอดีตกำาลังถูกทยอยลดลงมาเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อผูกพัน 

    กบัองค์การคา้โลก (WTO) และเขตการคา้เสร ี(FTA) ซึง่ประเทศไทยไดม้ภีาระผกูพนักบัประเทศคูค่า้หลาย

    ประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้ดี และได้มีการวางมาตรการไว้แล้ว

   • แผ่นฟิล์ม BOPET 

    แผน่ฟลิม์ BOPET เปน็แผน่ฟลิม์อกีประเภทหนึง่ของบรรจภุณัฑ ์มกีารนำาแผน่ฟิลม์มาใชเ้พือ่จดุประสงค์ใน

    การหอ่หุม้สนิคา้ภายในใหม้คีวามกรอบ และรกัษากลิน่ รสชาต ิของสนิคา้ใหย้าวนาน ฉะนัน้การพจิารณา

    ใช้แผ่นฟิล์ม BOPP หรือแผ่นฟิล์ม BOPET จะต้องขึ้นอยู่กับความสำาคัญของตัวสินค้าที่จะมีการห่อหุ้ม นอก

    เหนือจากการใช้แผ่นฟิล์มนี้กับบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค สามารถนำาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ 

    เพราะเป็นแผ่นฟิล์มที่มีความคงทนต่อความร้อนได้ดี เช่น อุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้านำาไปใช้ในการ

    พันสายไฟ เนื่องจากเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่วได้ หรือใช้กับอาคารเพื่อสะท้อนความร้อนให้ออกไป 

    อุตสาหกรรมการผลิตท่อของเครื่องปรับอากาศ (AIR DUCT) และอุตสาหกรรมประดับเครื่องนุ่งห่ม
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    คู่แข่งสำาหรับตลาดในประเทศมีอยู่ 2 ราย ได้แก่ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

    และบริษัท เอส อาร์ เอฟ อินดัสตรี้ จำากัด โดยเป็นผู้ผลิต แผ่นฟิล์ม BOPET เท่านั้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ

    สถานะภาพของบริษัท เนื่องจากยังมีความต้องการสูงในตลาด และอีกประการหนึ่งลูกค้าบรรจุภัณฑ์ต้อง

    ใช้สินค้าท้ังแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม  BOPET และแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) ร่วมกันดังน้ันจึงมีการส่ังสินค้า

    ทั้ง 3 ประเภทจากผู้ผลิตรายเดียวแทนที่จะแยกสั่งเพื่อความสะดวก ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีศักยภาพในการ

    ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ สำาหรับการแข่งขันกับสินค้าที่นำาเข้าจากต่างประเทศ 

    บริษัทฯ มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน เนื่องจากลูกค้าในประเทศจะพิจารณาเปรียบเทียบผู้ผลิตใน 

    ด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ตลอดจนระยะเวลาส่งมอบ ภาระภาษีนำาเข้าและระยะเวลาการชำาระเงิน 

   • แผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon)

    แผ่นฟิล์ม BOPA เป็นแผ่นฟิล์มที่นิยมใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปของเหลว 

    อาหารพร้อมทาน (RETORT) และอาหารแช่แข็ง เน่ืองจากมีคุณสมบัติท่ีดีในการต้านทานการร่ัวซึม (Puncture 

    Resistance) ทนต่ออุณภูมิร้อน-เย็น ต้านทานน้ำามัน (Oil Resistance) ทนต่อการขูดขีด (Abrasion) 

    ดังนั้นแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) แผ่นฟิล์ม BOPP และแผ่นฟิล์ม BOPET ทั้งหมดนี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ

    บริษัทสามารถใช้อย่างครบวงจรในบรรจุภัณฑ์ของอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างสมบูรณ์แบบ

    คู่แข่งของบริษัทในประเทศมีอยู่เพียงรายเดียว คือบริษัท ไทยโพลีอไมด์ จำากัด ซึ่งเริ่มต้นผลิตแผ่นฟิล์ม 

    BOPA ในช่วงระยะเวลาใกลเ้คยีงกบับรษิทั แตบ่รษิทัฯ ไดอ้าศยัประสบการณจ์ากการผลติและจำาหนา่ยแผน่

    ฟิล์มชนิดต่างๆ จึงสามารถทำาการตลาดได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำาเร็จรวมถึงคุณภาพของสินค้า 

    และการให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่ดี และลักษณะธุรกิจของบริษัทที่ไม่ขัดแย้งกับลูกค้าในด้าน

    ผลประโยชน์ สำาหรบัการแข่งขนักบัสนิคา้ทีน่ำาเขา้จากตา่งประเทศนัน้ เน่ืองจากในอดีตไมม่กีารผลติสนิคา้

    ประเภทน้ีในประเทศมาก่อน ฉะน้ันสินค้าจากต่างประเทศก็ยังมีการถูกนำาเข้ามาแต่ในอัตราส่วนท่ีน้อยกว่าเดิม 

    ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทสามารถแข่งขันได้ในด้านคุณภาพและบริการ ซึ่งจะ

    ทำาให้บริษัทยึดครองส่วนแบ่งของตลาดได้มากขึ้น

   • แผ่นฟิล์ม METALLIZED 

    เป็นแผ่นฟิล์มที่ผ่านกระบวนการฉาบด้วยโลหะอลูมิเนียม (ALUMINIUM) ทำาให้สามารถป้องกันการไหล 

    ผ่านของอากาศและความชื้นได้ดีจึงยืดอายุของสินค้าภายในได้ดีกว่าแผ่นฟิล์มชนิดธรรมดา ดังนั้นแผ่น

    ฟิล์ม METALLIZED จึงเหมาะกับการนำาไปใช้ในด้านบรรจุภัณฑ์ นอกเหนือจากน้ีสินค้าชนิดน้ีสามารถนำาไป

    ใช้ในด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น นำาไปพันท่ออากาศ (AIR DUCT) ป้องกันการไหลผ่านของความร้อนใน

    อุตสาหกรรมก่อสร้าง และกระดาษห่อดอกไม้

    ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED รวมท้ังหมด 5 เคร่ือง โดย 4 เคร่ืองเป็นเคร่ืองท่ี

    ใช้เส้นลวดอลูมิเนียมมาทำาการหลอมละลายและทำาให้ไอของอลูมิเนียมข้ึนไปเกาะยังแผ่นฟิล์ม และอีก 1 เคร่ือง

    จะใช้กอ้นอลมูเินยีมมาหลอมในเบา้หลอมและใหไ้อของอลมูเินยีมขึน้ไปเกาะแผน่ฟลิม์ ซึง่จะทำาใหค้ณุภาพ

    ของแผ่นฟิล์มที่นำามาฉาบนั้นเรียบเสมอได้ดีมากขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า บริษัทฯ 

    คาดว่าแผน่ฟลิม์ทีผ่ลติไดท้ั้งสองชนดิจะมคีวามตอ้งการในตลาดและเตบิโตไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ซ่ึงทำาใหม้กีาร

    แข่งขันไม่รุนแรงนักในตลาดแผ่นฟิล์ม METALLIZED

   • แผ่นฟิล์ม CPP

    เป็นแผ่นฟิล์มที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทเดียวกับฟิล์ม BOPP มีคุณสมบัติการปิดผนึกด้วยความร้อน

    ไดด้แีละคงทนเม่ือข้ึนรปู รวมท้ังมคีวามใสสงู จงึเหมาะแกก่ารนำาไปใชเ้ป็นฟล์ิมชัน้ในของบรรจภุณัฑ์ เปน็ตน้ 

    บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องผลิตแผ่นฟิล์ม CPP ขึ้นในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2558 โดยมีกำาลังการผลิต
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    อยู่ที่ 16,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ฟิล์ม CPP เป็นฟิล์มที่นิยมใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท ทั้ง  BOPP, 

    BOPET และ BOPA จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าในช่องทางการจำาหน่ายเดิมของบริษัทฯ โดยมีคู่แข่งเป็นผู้ผลิตราย

    ย่อยในประเทศ และสินค้านำาเข้า เช่น จากประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดหวังว่าตลาด

    แผ่นฟิล์ม CPP จะเติบโตได้เนื่องจากยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์นี้อยู่มากทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้

    การเพิ่มแผ่นฟิล์ม CPP เข้ามาจะช่วยขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีให้ได้ครบวงจรมากกว่าที่คู่แข่งนำาเสนอ 

    และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า

   • แผ่นฟิล์มเคลือบผิว COATED FILM

    เป็นแผ่นฟิล์มที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวด้วยสารเคมีชนิดพิเศษ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติขั้นสูงในการป้องกัน

    การไหลผ่านของอากาศและความชื้น ทำาให้สินค้าที่บรรจุมีอายุการจัดเก็บและการถนอมอาหารที่ยาวนาน

    เป็นพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ 

    โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีคู่แข่งเป็นผู้ผลิตรายย่อยในประเทศ และสินค้านำาเข้าเช่นจากญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม

    บริษัทคาดหวังว่า ตลาดกลุ่มแผ่นฟิล์ม COATED ยังจะเติบโตได้อีกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

    นอกจากนี้ การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทำาให้บริษัทมีสินค้าครบวงจรมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการ

    ของลูกค้าได้ดีกว่า

 4.7 การจัดหาผลิตภัณฑ์

  (ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

   การผลิต

  บริษัทฯ ผลิตแผ่นฟิล์มโดยการนำาเม็ดพลาสติกมาหลอมละลายแล้วผ่านกรรมวิธีจนกลายเป็นแผ่นฟิล์ม จากนั้นนำาไป

ตดัใหไ้ดข้นาดตามทีล่กูคา้ตอ้งการ บริษทัฯ มโีรงงานแหง่เดยีวตัง้อยูท่ีก่ารนคิมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จงัหวดัชลบุร ีซ่ึงในป ี2563 

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)

   นโยบายการผลิต

  บริษัทฯ มีนโยบายผลิตแผ่นฟิล์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และมาตรฐานสุขอนามัย GMP จึง

ทำาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดใน และต่างประเทศ ลูกค้าสามารถนำาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปัจจัยที่สนับสนุนการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานคือ

  - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำานาญสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ

   ขยายตัวของอุตสาหกรรม

  - พฒันาเครือ่งจกัรใหท้นัสมยัเพือ่ใชผ้ลติสนิคา้ใหท้นักบัความตอ้งการของลกูคา้ทีม่เีพิม่ขึน้  พรอ้มทัง้ควบคมุคณุภาพ

   การผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  - จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ และมีราคายุติธรรม 

   การจัดหาวัตถุดิบ

  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแผ่นฟิล์ม คือ เม็ดพลาสติก Polypropylene ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP และแผ่นฟิล์ม CPP เม็ด

พลาสตกิ Polyester สำาหรบัผลติแผน่ฟลิม์ BOPET และเมด็พลาสตกิ Polyamide ใชผ้ลติแผน่ฟลิม์ BOPA สว่นแผน่ฟลิม์ METALLIZED 
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และแผ่นฟิล์ม COATED วัตถุดิบที่ใช้สำาหรับการผลิตคือแผ่นฟิล์ม BOPP, BOPET, BOPA หรือแผ่นฟิล์ม CPP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

หลักของบริษัทแล้วนำามาเคลือบกับโลหะอลูมิเนียมและสารเคมีตามลำาดับ ในปี 2563 บริษัทฯ จัดซื้อเม็ดพลาสติก จากแหล่ง

ภายในประเทศประมาณร้อยละ 89.24 ของยอดซื้อเม็ดพลาสติกทั้งหมดและประมาณร้อยละ 10.76 สั่งซื้อจากต่างประเทศ โดย

บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อเม็ดพลาสติกรวม จำานวน 1 ราย ซึ่งผู้ผลิต

และจำาหน่ายรายนี้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ส่วนการนำาเข้าเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศ 

บริษัทฯ สั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลี  ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และ จีน เป็นต้น 

  เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้า Commodity ทำาให้บริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

ทดัเทยีมกนัไดจ้ากแหลง่ตา่งๆ ทัง้ภายในและตา่งประเทศ โดยปจัจบุนับรษิทัฯ มกีารสัง่ซือ้วตัถดุบิในประเทศเปน็สว่นใหญเ่นือ่งจาก

มรีาคาใกลเ้คยีงกนัและทำาใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารสนิคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเนือ่งจากไมต่อ้งสตอ็กวตัถดุบิเปน็จำานวน

มาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้นำาเข้าเม็ดพลาสติกบางส่วนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการสั่งวัตถุดิบจากผู้ผลิตและ

จำาหน่ายในประเทศน้อยราย

  (ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

   การดำาเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  กระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกเป็นการละลายและรีดพลาสติกให้เป็นแผ่นซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษไม่ทำาลายสิ่ง

แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น เสียง ควัน และน้ำาเสีย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและรายงานต่อการ

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งค่าที่วัดได้ไม่เกินมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

   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

ทั้งสามชนิดนี้สามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากมีคุณภาพทัดเทียมกัน ในปี 2563 นี้ราคาเม็ดพลาสติก

มีความผันแปรตามราคาซื้อขายของตลาดโลกและการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาน้ำามันดิบ ดังนั้นการปรับราคาขึ้นหรือลดลงของ

เม็ดพลาสติกจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ เนื่องจากต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่มาจากต้นทุนเม็ดพลาสติก 

อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนเม็ดพลาสติกและลูกค้าให้การยอมรับ

ANNUAL REPORT 2020 17



 5.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพาผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่

  บริษัทฯ มีการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตและจำาหน่ายรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำากัด 

บริษทั อนิโดรามา โพลเีอสเตอร ์อนิดสัตรีส้ ์จำากดั (มหาชน) บรษิทั ไออารพ์ซี ีจำากดั (มหาชน) และ บรษิทั โซจทิส ึ(ประเทศไทย) 

จำากัด โดยมียอดสั่งซื้อจากผู้จัดจำาหน่ายทั้งสี่รายในปี 2563 ที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 34.06 ร้อยละ 25.38 ร้อยละ 14.27 และ

ร้อยละ 12.06 ของยอดซื้อรวมตามลำาดับ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถสั่งซื้อเม็ดพลาสติกได้จากผู้ผลิตรายอื่นๆ ทั้งในและต่าง

ประเทศ เนือ่งจากวตัถดุบิมลีกัษณะเปน็สนิคา้ Commodity แตอ่าจจะมเีงือ่นไขการคา้ทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิ นอกจากนีก้ารสัง่ซือ้เมด็

พลาสติกจากต่างประเทศทำาให้บริษัทฯ ต้องเผื่อระยะเวลาการขนส่ง เก็บสต็อกวัตถุดิบนานขึ้น และมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลก

เปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

       5.3 ความเสี่ยงในด้านการค้าระหว่างประเทศจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

  สบืเนือ่งจากการคา้เสรทีีเ่ปดิโอกาสใหท้กุประเทศมโีอกาสในการซือ้ขายสินคา้ระหวา่งกนัมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัแตล่ะ

ประเทศก็จะมีมาตรการท่ีจะส่งเสริมให้ผู้บริโภคพยายามใช้สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศมากข้ึน และลดการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

โดยการออกมาตรการต่างๆ ท้ัง มาตรการท่ีไม่ใช้ภาษี (NON TARIFF BARRIER) และมาตรการทางภาษี (TARIFF BARRIER) ดังเช่น

การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ANTI DUMPING : AD) ซึ่งเริ่มมีการออกมาตรการดังกล่าวจากหลายประเทศที่เป็นฐาน

ลูกค้าของบริษัท และมีผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกในประเทศนั้น อันเป็นผลให้ผู้นำาเข้าฟิล์มพลาสติกในประเทศท่ีดำาเนินการไต่สวนฟ้อง

ร้องอาจต้องเสียภาษีเพิ่มเติม หากบริษัทไม่สามารถโต้แย้งและพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ทำาการค้าโดยการทุ่มตลาด แต่ทั้งนี้ก็จะเป็นโอกาส

อนัดีในการทำาการคา้ในระยะยาวกบัประเทศทีด่ำาเนนิการไตส่วนการทุ่มตลาดหากบรษิทัสามารถโตแ้ยง้และผา่นการตดัสนิวา่ไมไ่ด้

ทำาการค้าโดยการทุ่มตลาด

         ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการตอบโต้และเป็นการสร้างอำานาจต่อรองในการค้าระหว่างประเทศ ในปีท่ีผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์ได้

ประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดแผ่นฟิล์ม BOPP จากต่างประเทศมายังประเทศไทย จำานวน 3 ประเทศ รวมถึงบางประเทศที่เคยใช้

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับประเทศไทยก่อนหน้านี้

 5.4  ความเสี่ยงด้านการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน  

  ในปี 2563 จากค่าเงินบาทที่มีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น ทำาให้บริษัทฯ มีผลกระทบ

จากยอดขายทีส่ง่ออกเปน็เงนิตราตา่งประเทศ ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้หน็ความสำาคญัของการปอ้งกันความเสีย่งจงึไดม้กีารทำาสญัญาซือ้ขาย

เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า เพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นท่ีอาจมผีลกระทบตอ่จำานวนเงนิบาท ที่

บริษัทจะได้รับชำาระจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศและหนี้สินสำาหรับการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ท่ีผ่านมาบริษัทได้ลดผลกระทบ

จากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้บางส่วนแล้ว (รายละเอียดตามข้อ 21 

รายการทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศ และหมายเหตขุ้อ 30.1 เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานของหมายเหตปุระกอบงบการ

เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

  เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้บางส่วนจากการส่งออกที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นการชดเชยความเสี่ยง

อีกทางหนึ่งและคาดว่ารายได้จากการส่งออกดังกล่าวเพียงพอที่จะชำาระหนี้ที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐที่ครบกำาหนดชำาระในแต่ละปีใน

ส่วนท่ียังไม่ได้ทำาสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศได้ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหากรายได้จากการส่งออกลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนของค่าเงิน

บาทอย่างรุนแรง
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 5.5 ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ

  ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มสุทธิสัมพัทน์ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 51.22 

ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำาให้กลุ่มสุทธิสัมพัทน์ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นแต่เรื่องที่กฎหมาย

หรอืขอ้บงัคับของบริษัทฯ กำาหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ผูถ้อืหุน้รายอืน่จงึอาจไมส่ามารถรวบรวม

คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

 5.6 ความเสี่ยงด้านการเงิน กรณีการมีเงินกู้ยืมจำานวนมาก

  ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 1,597.44 ล้านบาท จากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในสายการผลิต

แผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม METALLIZED แผ่นฟิล์ม CPP และแผ่นฟิล์ม BOPA โดยจะต้องชำาระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน

ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2570 (รายละเอียดตามข้อ 14 เงินกู้ยืมระยะยาว) โดยบริษัทมีข้อตกลงกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ว่าจะต้อง

ดำารง D/E ไว้ไม่ให้เกิน 3 เท่า ตลอดอายุสัญญากู้เงิน โดยปัจจุบันบริษัทมี D/E เท่ากับ 1.03 เท่า บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงหาก

บริษทัไมส่ามารถดำารงคา่ D/E ไวไ้ดก้จ็ะทำาใหผ้ดิสญัญากูย้มืเงนิซึง่หากเจา้หนีห้ยดุการให้กูย้มื หรอืมกีารปรบัเปลีย่นเงือ่นไขเงนิให้

กู้ยืม ก็อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะการดำาเนินงานของบริษัทได้

6. ผู้ถือหุ้น

 รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจำานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเก่ียวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ชื่อ จำานวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

 1. กลุ่มครอบครัวสุทธิสัมพัทน์ 1 225,375,107 51.22

  นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ 2 34,365,422 7.81

  นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 3 165,309,485 37.57

  นางสาวอจลา สุทธิสัมพัทน์ 25,700,200 5.84

 2. บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด 40,560,773 9.22

 3. กลุ่มครอบครัว ชลคดีดำารงกุล 28,047,100 6.37

 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 14,671,530 3.33

 5. น.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ 9,420,000 2.14

 6. นายสันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ 9,186,600 2.09

 7. นายนเรศ งามอภิชน 5,000,000 1.14

 8. นางปริญญา ขันเจริญสุข 4,144,944 0.94

 9. นายทิตนนท์ นาคะศิริ 3,703,900 0.84

10.  นายวิรัตน์ เตียวสมบูรณ์กิจ 2,700,000 0.61

รวม 342,809,954 77.90

1
 นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ และนายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการการกำากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เร่ืองกำาหนด

 ลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
2
 รวมส่วนของคู่สมรส และบริษัทจำากัดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30

3
 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษัทมหาชนจำากัดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30
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7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิหลังหักสำารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการ

ใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน โดยจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่แล้วแต่มติที่ประชุม

คณะกรรมการและการจ่ายเงินปันผลอาจจะจ่ายเป็นหุ้นปันผลก็ได้ 

8. โครงสร้างการจัดการ

  8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่านดังนี้  

   1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ

   2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ

   3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์  รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

   4. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ  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

   ลงลายมอืชือ่และประทบัตราสำาคญัของบรษิทัหรอืกรรมการอืน่สองคนลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสำาคญั 

 ของบริษัท

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทั ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้

บังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท

เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การทำารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั และการซือ้หรือขายสนิทรพัยท์ีส่ำาคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เปน็ตน้ โดย

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เป็น

  ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง

  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 2. ทบทวนและพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึง

  การดำาเนินการใดๆ ที่เกินกว่าขอบเขตอำานาจของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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รายชื่อ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ 12/12

 2. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 12/12

 3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ 12/12

 4. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 12/12

 5. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 11/12

 6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 12/12

 7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ กรรมการอิสระ 12/12

 3. กำากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรหิารดำาเนินการตามนโยบายทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยใหค้ณะกรรมการบริหาร

  นำาเสนอเรื่องที่มีสาระสำาคัญต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้การทำารายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

  บริษัทจดทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และอนุมัติโดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียในรายการน้ัน

 4. ทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงาน 

  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

 5. เลอืกตัง้กรรมการจำานวนหน่ึงเปน็กรรมการบรหิาร พรอ้มทัง้มอบอำานาจและกำาหนดขอบเขตอำานาจในการอนมุตัแิละสัง่

  การให้แก่คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ ดำาเนินไปตามนโยบายและ

  วตัถปุระสงคข์องบรษิทัฯ ทัง้น้ีการมอบอำานาจดงักลา่วตอ้งไมม่ลีกัษณะเปน็การมอบอำานาจทีท่ำาใหค้ณะกรรมการบรหิาร

  หรือกรรมการผูจั้ดการสามารถอนมุตัริายการท่ีตนหรอืบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้มสีว่นได้เสยีหรอือาจมคีวามขัดแยง้ทาง

  ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดในการทำารายการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 6. กำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

  

 โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งการประชุมล่วงหน้าทั้งปี 2563 สำาหรับคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้ง สำาหรับในการประชุม

แต่ละครั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเพียงพอ และครบถ้วน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการและลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท
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 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

   1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ

   2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ

   3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติ 

โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. พิจารณาอนุมัตินโยบายสำาคัญของบริษัทฯ โดยกำาหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ แนวทางตลอดจนการกำากับดูแลการดำาเนิน

  งานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจำาหน่าย

 2. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ใน

  เรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือกฎระเบียบของ

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. พิจารณาอนมุตัหิลกัการการลงทนุในโครงการใหมห่รอืการขยายธรุกจิเพือ่นำาเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป

 4. ดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินขอบเขตอำานาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

   1. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบ

   2. นางชวิดา ศรีแสงนาม  กรรมการตรวจสอบ

   3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบ

 โดยนางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบลำาดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 

อยา่งละเอยีด มคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวีา่งบการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามมาตรฐาน

การบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้

 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณา

  ความเปน็อิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาด  หลักทรัพย์ฯ และ

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเลิกจ้าง

  ผูส้อบบญัช ี และเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบัญช ีรวมท้ังเขา้รว่มประชุมกับผูส้อบบัญชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเข้ารว่มประชมุ

  ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนให้เป็นไปตาม

  กฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด

  ต่อบริษัทฯ
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รายชื่อ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 1. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5

 2. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4/5

 3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

   1. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   2. นางชวิดา ศรีแสงนาม  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   3. นายสุพจน์ โทนุรัตน์   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

 1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และ คุณสมบัติของกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

 2. พจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีมี่ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบักจิการของบรษัิท เพือ่เสนอชือ่เป็นกรรมการ หรอื กรรมการ

  ผู้จัดการท่ีมีตำาแหน่งว่างลงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือ ต่อท่ีประชุมถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังต่อไปแล้วแต่กรณี

 3. พิจารณาเสนอโครงสรา้งคา่ตอบแทนคณะกรรมการตา่งๆ หรอื กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ก่ คา่ตอบแทนตา่งๆ ของกรรมการ 

  เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน รายปี เบี้ยประชุม บำาเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

 4. พจิารณาแผนการสรรหาบคุคลทีจ่ะทดแทนบุคลากรในปัจจบัุน สำาหรบั ตำาแหนง่ กรรมการผู้จดัการ และประธานกรรมการ

 5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

  โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

   (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   (ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

   (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

    มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 มีจำานวนทั้งหมด 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ANNUAL REPORT 2020 23



รายชื่อ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  1/1

 2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง  1/1

 3. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการบริหารความเสี่ยง  1/1

รายชื่อ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 1. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  2/2

 2. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  2/2

 3. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  2/2

 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2563 มีจำานวน 2 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่าน

สรุปได้ดังนี้

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

   1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

   2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง

   3. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการบริหารความเสี่ยง

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. พิจารณาสอบทาน และนำาเสนอนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

 3. กำากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบ

  บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

 4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน

  เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำาระบบการบริหาร

  ความเสี่ยงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

 5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2563 มีจำานวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการ
โรงงาน

ที่ปรึกษา
ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการฝ่าย
วางแผน

ผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ

ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด

ผู้จัดการฝ่าย
คอมพิวเตอร์

ผู้จัดการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่าย
บุคคลและธุรการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ผังการจัดองค์การ

  8.2  ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 10 ท่านดังนี้ 

   1. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรรมการผู้จัดการ

   2. นายทศพล จินันท์เดช  รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

   3. นายประสาน อุ่นวงษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการโรงงาน

   4. Mr.Fritz Friedrich Schanzer ที่ปรึกษาผู้จัดการทั่วไป

   5. Mr.Peter Barnes   ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

   6. น.ส.พัชราภรณ์ สืบสันติวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวางแผน

   7. นายบุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒนะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

   8. น.ส.วราภรณ์ โปษกะบุตร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

   9. นายประดิษฐ์ บุญกันภัย ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์

   10. นายปณิธาน โชคอำานวย ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

   ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

   1. ดูแล บริหาร ดำาเนินงาน และปฏิบัติงานประจำาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตแห่ง 

    อำานาจหน้าที่ ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด 

   2. พิจารณาอนุมัติการกำาหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น กำาหนดวงเงินเครดิตให้ลูกค้า ระยะเวลาในการชำาระเงิน 

    การทำาสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า

   3. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

   4. จ้าง บรรจุ แต่งต้ัง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมตลอดท้ังการเล่ือน 

    หรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกำาหนด

    ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง

   5. กำาหนดวิธีการบริหารงานและการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติ

    คณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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 8.3 เลขานุการบริษัท

   ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ใหม่ และการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) กำาหนด

ให้บรษิทัจดัใหม้เีลขานกุารบรษิทั (ปจัจบุนัคอื นายทศพล จนินัทเ์ดช) เพือ่รบัผดิชอบในการดแูลและใหค้ำาแนะนำาแก่คณะกรรมการ

และผูบ้รหิารเกีย่วกับกฎเกณฑ์ตา่งๆ ทีต้่องปฏิบตั ิและการกำากบัดแูลกิจการท่ีด ีและรบัผดิชอบการจดัประชุมคณะกรรมการและการ

ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูล (ดูรายละเอียดประวัติ

ของกรรมการผู้บริหารและเลขานุการในเอกสารแนบ 1)

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

  8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำาหรับปี 2563

    ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมรวม 7 ท่าน จำานวน 4,760,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

    1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ จำานวน 520,000 บาท

    2. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมกา จำานวน 530,000 บาท

    3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ จำานวน 530,000 บาท

    4. นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำานวน 880,000 บาท

    5. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จำานวน 870,000 บาท

    6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จำานวน 890,000 บาท

    7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ กรรมการอิสระ จำานวน 540,000 บาท

  ท้ังน้ีท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 มีมติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 

400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนใน

ฐานะดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง

  เงินเดือนและโบนัสของกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 13 ท่าน จำานวน 53.79 ล้านบาท

  8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

    เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 13 ท่านจำานวน 1.10 ล้านบาท

 8.5 บุคลากร

  8.5.1 จำานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลตอบแทนรวมในรูปเงินเดือนและโบนัส และเงินสมทบ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพในปี 2563 มีดังนี้

  8.5.2 ผลตอบแทนรวมในรูปเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ 428.37 ล้านบาท และเงินสมทบกองทุนสำารองเล้ียงชีพ

เท่ากับ 5.82 ล้านบาท

หน่วยงาน จำานวนพนักงาน

 คณะกรรมการบริหาร 3

 ฝ่ายการผลิต 1,153

 ฝ่ายการตลาด 27

 ฝ่ายสำานักงาน 78

รวม 1,261

ANNUAL REPORT 202026



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

78 M.A.ECONOMICS,

USC CALIFORNIA, USA

DCP Class

143/2011-IOD

นายณรงค์ถือ

29,880,000 หุ้น

คิดเป็น 6.79%

คู่สมรสถือ

3,222,222 หุ้น

คิดเป็น 0.73%

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

76 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

49 MBA SLOAN SCHOOL

OF MANAGEMENT

MASSACHUSETTS

INSTITUTE OF TECHNOLOGY,

BOSTON, USA

ปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DCP Class

72/2006-IOD

นายกิตติภัตถือ

112,447,842 หุ้น

คิดเป็น 25.56%

คู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติ

ภาวะถือ

52,037,777 หุ้น

คิดเป็น 11.83%

บุตรของ

นายณรงค์

สุทธิสัมพัทน์

2543 – ปัจจุบัน

12 ต.ค. 58 - ปัจจุบัน

20 เม.ย. - ปัจจุบัน

2543 - ปัจจุบัน

25 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน

11 มี.ค. 60 - ปัจจุบัน

29 ก.ค. 63 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้พิพากษาสมทบใน

ศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ

กรรมการ

บมจ. เอ.เจ.พลาสท์

บมจ. พลาสติค

และหีบห่อไทย

บมจ. เนช่ันแนล เพาเวอร์

ซัพพลาย

บ. สุทธิแลนด์ จำากัด

บ. สวัสดี โฮลด้ิง จำากัด

ศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่าง

ประเทศ

สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

  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

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมและเลขานุการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563
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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

นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

74 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

76 ปริญญาตรี-

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสศตร์

DCP Class

72/2006-IOD

นางชวิดาถือ

15,555 หุ้น

คิดเป็น 0.0035%

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

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

นายสุพจน์ โทนุรัตน์

กรรมการอิสระ

84 ปริญญาตรี-วท.บ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DAP Class

48/2005-IOD

นายสุพจน์ถือ

10,000 หุ้น

คิดเป็น 0.0023%

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

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

นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

78 ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DAP Class

48/2005-IOD

นายสุรศักดิ์ถือ

18,000 หุ้น

คิดเป็น 0.0041%

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

52 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

MR.PETER BARNES

ผู้จัดการฝ่ายวิจัย

และพัฒนา

60 DIPLOMA (DMS) 

OPERATION 

MANAGEMENT

MR.PETER ถือหุ้น

-ไม่มี-

คู่สมรสถือหุ้น

-ไม่มี-

- 2547 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวิจัย

และพัฒนา

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

MR.FRITZ FRIEDRICH 

SCHANZER

ที่ปรึกษาผู้จัดการทั่วไป

74 MECHANIC ENGINEER

MAJOR : SPECIAL 

MACHINE BUILDING FOR 

BIAXIALLY  ORIENTED 

POLYPROPYLENE FILM

MR.FRITZ ถือหุ้น

-ไม่มี-

คู่สมรสถือหุ้น

-ไม่มี-

- 2550 - ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาผู้จัดการท่ัวไป บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

นายประสาน อุ่นวงษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

และผู้จัดการโรงงาน

66 ปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปริญญาตรี 

วิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยราชมงคล 

วิทยาเขตธัญบุรี

นายประสานถือหุ้น

-ไม่มี-

คู่สมรสถือหุ้น

-ไม่มี-

- 2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ

และผู้จัดการโรงงาน

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

น.ส.พัชราภรณ์ สืบสันติวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายวางแผน

57 ปริญญาตรี-วท.บ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.พัชราภาณ์ถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- 2533 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

นายบุญญฤทธิ์ 

ลิขิตเจริญวัฒนะ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

และการเงิน

63 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

77 AUA LANGUAGE

CENTER LEVEL 12

น.ส.วราภรณ์ถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

นายประดิษฐ์ บุญกันภัย

ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์

65 ปริญญาตรี เอกการจัดการ

โท การตลาด

คณะพาณิชย์ศาสตร์

และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายประดิษฐ์ถือหุ้น

- ไม่มี -

คู่สมรสถือหุ้น

- ไม่มี -

- 2542 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย

คอมพิวเตอร์

บมจ. เอ.เจ. พลาสท์

นายปณิธาน โชคอำานวย

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

และธุรการ

49 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 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นที่จะสร้าง

คุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

  คณะกรรมการไดก้ำาหนดนโยบายหรือหลกัการในการกำากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่เปน็แนวทางในการดำาเนนิธรุกจิและเปน็

หลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

  (1) ดำาเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

   คณะกรรมการ กรรมการบรหิาร คณะอนกุรรมการตา่งๆ และกรรมการผูจ้ดัการอยา่งชดัเจนเป็นทีเ่ชือ่ถอืและเพือ่

   ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

  (2) ดำาเนินการให้เช่ือม่ันได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัท ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบ

   การควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำานาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำาเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ

   ได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

  (3) ดำาเนินการให้เช่ือม่ันได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำาเนินงานและแสดงฐานะท่ีแท้จริง รวมท้ังมีการประเมิน

   และวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

  (4) ดำาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท

   เป็นที่ตั้ง

  (5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำานึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติท่ีดี ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความ

   สำานกึในหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของตนและตอ่ทมีงานพร้อมทีจ่ะปรับเปลีย่นไปสูส่ิง่ทีด่ขีึน้และรูจ้กัตอบสนอง

   ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  (6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคล

   เหลา่นัน้ ดว้ยความเปน็ธรรมและเสมอภาคอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละเปดิโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี

   มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำาผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ 

   ตลอดจนมีมาตรการการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

  (7) ดำาเนินการโดยคำานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชมสังคมโดยส่วนรวม

   และคำานึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือ

   สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัท

  (8) ดำาเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำาไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

  (9) กำาหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืน

   กฎหมายหรือมีการกระทำาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ 

   โดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมิชักช้า รวมทั้งหามาตรการ

   ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

   บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็น 5 หมวดดังนี้
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  หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

   คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความสำาคญัถึงสทิธขิองผูถ้อืหุน้ จงึได้กำาหนดไวใ้นนโยบายการกำากบัดแูล

กิจการที่ดี และได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ 

การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การไดร้บัข้อมูลของบรษิทัอยา่งเพยีงพอ การเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ รวมถงึการใชส้ทิธลิงคะแนนในเรือ่ง

ที่สำาคัญๆ ของบริษัท รวมถึงการมีส่วนแบ่งในกำาไร เป็นต้น

   คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคัญตอ่สทิธแิละความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก ่สทิธใินการไดร้บัสารสนเทศ

ทีเ่พยีงพอ ทนัเวลา และในรปูทีเ่หมาะสมตอ่การตดัสนิใจ นอกจากนีย้งัใหค้วามสำาคญัตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเข้ารว่มประชมุ และ

ออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ตดัสนิใจในการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีสำาคญัของบรษัิท สทิธใินการเลอืกต้ังและถอดถอน

กรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี      

   คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชมุผู้ถอืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหนา้อยา่งเพยีงพอ ครบถว้น โดยหนงัสอืเชญิประชมุมรีายละเอยีด

ระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด และ

รายชือ่กรรมการอสิระทัง้หมด เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกท่ีจะมอบฉนัทะให้เขา้ประชมุแทนได้ รวมท้ังแผนท่ีแสดงสถานทีจ่ดัประชมุ 

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมของแต่ครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ajplast.co.th) 

เปน็การล่วงหนา้กอ่นวันประชุมอยา่งน้อย 30 วันดว้ย ซึง่ทางบรษัิทไดเ้ปดิใหผู้ถ้อืหุน้มกีารลงทะเบยีนลว่งหนา้กอ่นการประชมุอยา่ง

น้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ และมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน

   การประชุมผู้ถือหุ้น

   ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในปี 2563 มีจำานวน 2 ครั้ง คือการประชุมสามัญประจำาปีครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งจัดที่ ห้องประชุม

ใหญ่ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ คณะ

กรรมการของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสำาคญักบัการเข้าร่วมประชมุ ซึง่ในการประชมุดงักล่าวกรรมการเขา้ร่วมประชมุ ซึง่รวมถึงกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับ

คะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้มีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำาเนินการประชุมอย่าง

เหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันได้แสดงความคิดเห็น และซักถาม

อยา่งท่ัวถงึ และขอ้เสนอแนะตา่งๆ กอ่นจะใหล้งคะแนนและสรุปมตทิีป่ระชมุของแตล่ะระเบียบวาระ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่

คำาถามเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

  หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

   บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำาเนิน

การดังต่อไปนี้

    (1) บริษัทได้ดำาเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังรายงานการประชุมคร้ังก่อน รายงานประจำาปี 

     หนงัสอืมอบฉนัทะ และแผนทีแ่สดงทีต่ัง้ของสถานทีป่ระชมุ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั และ

     ไม่น้อยกว่า 14 วันในกรณีที่ทีวาระพิเศษ

    (2) ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะแจกใบลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมก่อนการ

     ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนได้ซักถามก่อนที่จะลงคะแนนในแต่ละมติ

    (3) ดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบาย

     ที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล 

     ประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
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    (4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำาหนดทิศทางการลง

     คะแนนได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทั้งเป็น

     ทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

    (5) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ หลัง

     การประชุมเสร็จส้ิน 14 วันเสมอ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากน้ี

     ยังได้เผยแพร่ภาพของการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์อีกด้วย

    (6) กำาหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือความเป็นธรรมต่อ

     ผูถ้อืหุน้ และมกีารแจ้งเตอืนไมใ่ห ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบรษัิท และบุคคลทีเ่ก่ียวขอ้ง ใช้ขอ้มลู

     ภายในที่เป็นสาระสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปซื้อขาย

     หุ้นของบริษัท 

   ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และผู้จดัการ

ฝา่ยหรือเทยีบเทา่ในสายงานการเงนิและบญัช ีจะต้องรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั เมือ่แรกเขา้รบัตำาแหนง่ และรายงานทกุ

ครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำาการต่อ ก.ล.ต. และบริษัทจะนำารายงานดังกล่าวรวบรวมเป็นระเบียบวาระแจ้งให้ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำา

  หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

   บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน

และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก

บรษิทัตระหนกัถงึแรงสนับสนุน จากผูม้สีว่นไดเ้สียตา่งๆ ซึง่จะสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และสรา้งกำาไรใหก้บับรษิทั ซึง่ถอืวา่

เป็นการสร้างความสำาเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ 

   คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจั้ดใหม้ช่ีองทางเพ่ือให้ผูมี้สว่นได้เสยีและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งได้มโีอกาสแสดงความเหน็และ

ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา (Whistle Blowing) หรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทฯ และประเด็นที่เกี่ยวกับการ

ทำาผดิกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานการเงนิและระบบการควบคมุภายในไดท้ี ่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ฝ่าย

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

การเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนซึ่งจะเก็บไว้เป็นความลับ และทางบริษัทฯ มีคณะกรรมการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการร้อง

เรียนมีการไต่สวนหาสาเหตุจากข้อร้องเรียนต่างๆ ถ้ามีผู้บริหารหรือพนักงาน กระทำาผิดจะมีการลงโทษตามกฏระเบียบของบริษัท

ถึงขั้นไล่ออก

   การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

                       (1) พนักงาน

    ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการบรรลุเป้าหมาย จึงได้

กำาหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติที่เป็น

ธรรมทั้งในด้านโอกาส และผลตอบแทน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการทำางาน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการกระตุ้นการทำางาน

ของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยการจ่ายเป็นเงินรางวัลรายไตรมาส ซึ่งประสบความสำาเร็จพอสมควร และมีการกำาหนดเป็น

แนวปฏิบัติต่อพนักงานไว้ครอบคลุมถึงเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำาเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อ

ป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำางาน
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    (2) ลูกค้า         

    สำาหรับลกูคา้ บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสำาคญัของความพอใจของลกูคา้ท่ีมต่ีอความสำาเรจ็ของธรุกจิของบรษิทัฯ 

จงึมเีจตจำานงทีจ่ะสนองความต้องการของลกูคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ตลอดเวลาโดยกำาหนดเป็นนโยบายและการ

ปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำาไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่ง

มอบสนิคา้และใหบ้ริการทีด่ ีตรงตามความคาดหมายของลกูคา้ในราคาท่ียติุธรรม การให้ขอ้มลูขา่วสารท่ีถกูต้องเพยีงพอ และทนัตอ่

เหตกุารณ ์การปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่งๆ ทีม่ต่ีอลกูค้าอยา่งเครง่ครดั ตลอดจนการจดัใหม้รีะบบและกระบวนการทีใ่หล้กูคา้รอ้งเรียน

เกีย่วกบัคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้ความรวดเร็วในการสง่มอบสนิค้าเพือ่ใหล้กูคา้ไดร้บัการตอบ

สนองอยา่งรวดเรว็ รวมถงึการใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัวธิกีารใชส้นิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ และเปน็ประโยชนก์บั

ลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

    (3) คู่ค้าหรือเจ้าหนี้

    สำาหรบัคูค่า้หรอืเจา้หน้ี บรษิทัฯ กำาหนดเปน็นโยบายและการปฏบิตัโิดยกำาหนดเปน็แนวปฏบิตัติอ่คูค่า้หรือเจา้

หนีอ้ย่างเปน็ธรรมและเสมอภาค คำานงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ปน็ธรรมตอ่

ทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

                      (4) คู่แข่งทางการค้า

    สำาหรบัคูแ่ข่งทางการคา้ บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกับหลกัสากล ภายใตก้รอบแหง่

กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี

มิชอบ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า 

    (5) สิ่งแวดล้อมและสังคม

    ส่วนสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้

ความสำาคญักบัการดแูลรกัษาขนบธรรมเนียมและประเพณ ีบริษทัฯ ต้ังอยูท่ีก่ารนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงัผลติแผน่ฟลิม์พลาสตกิ

ซึ่งผ่านกระบวนการหลอมละลายและรีดพลาสติก ซึ่งกระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม 

ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น เสียง ควัน และน้ำาเสีย บริษัทฯ มีการบำาบัดน้ำาเสียและมีการตรวจของค่าน้ำาเสียซึ่งจากผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์

ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

  หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

   การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำาคัญต่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทให้ความสำาคัญ

กับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ครบถ้วน ความรวดเร็ว 

ความเท่าเทียมกัน และความโปร่งใสของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ในจรรยา

บรรณธรุกจิ และบริษัทมหีนว่ยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์คอยดแูลใหข้้อมูลและตอบขอ้ซกัถาม ซึง่ในการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส

ของบริษัทที่สำาคัญมีรายละเอียดดังนี้    

    (1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

    ดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารหัวข้อ 8.4 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ 

    บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการผูจ้ดัการ และจำานวนครัง้ทีก่รรมการ

แต่ละคนเข้าร่วมประชุมไว้ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการแล้ว
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                     (2) รายงานของคณะกรรมการ

    คณะกรรมการบริษทัฯ เปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงาน

ประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม

และถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ซึ่งข้อมูลทางการเงินที่ได้เปิดเผยให้กับผู้ถือหุ้นนั้นได้ผ่านการสอบทานในงบการเงินที่เป็นรายไตรมาส และได้ผ่านการ

ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีที่เป็นงบการเงินรายปี

    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีหรือบรรษัทภิบาล 

(Good Corporate Governance) ขององค์กรเสมอมา และไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของสิทธผิูถ้อืหุน้ในการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัฯ 

ทีถ่กูต้อง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา และเทา่เทยีมกนั สำาหรบัประกอบการตัดสนิใจในการประชมุผูถ้อืหุ้น โดยบริษัทฯ ไดเ้ปดิโอกาส

ให้ผู้ถอืหุน้มสีทิธอิยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการดำาเนนิงานของบริษทั สอบถาม แสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะตา่งๆ ได้

    ในการนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไมเ่ปน็ผูบ้รหิาร

และเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

    บรษิทัฯ ไดม้นีโยบายใหค้ณะกรรมการบรษิทัตอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยแ์ละรายงานการมสีว่นไดส้ว่น

เสียทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการซึ่งได้กำาหนดชัดเจนในวาระการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

  การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล/

ตำาแหน่ง1

จำานวนหลักทรัพย์ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563

ได้มา/

จำาหน่าย

จำานวนหลักทรัพย์ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

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

-

(50,000)

-

 15,555

-

นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา-กรรมการตรวจสอบ

คู่สมรส

 18,000

-

-

-

 18,000

-

นายสุพจน์ โทนุรัตน์-กรรมการอิสระ

คู่สมรส

 10,000

-

-

-

 10,000

-
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ชื่อ-สกุล/

ตำาแหน่ง1

จำานวนหลักทรัพย์ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563

ได้มา/

จำาหน่าย

จำานวนหลักทรัพย์ท่ีถือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

นายทศพล จินันท์เดช-รองกรรมการผู้จัดการ

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

MR.PETER BARNES-ผจก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

MR.FRITZ FRIEDRICH SCHANZER-ท่ีปรึกษาผู้จัดการท่ัวไป

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

นายประสาน อุ่นวงษ์-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ,

ผู้จัดการโรงงาน

คู่สมรส

-

-

-

-

-

-

น.ส.พัชราภรณ์ 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

-

-

-

-

-

-

    และคณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่า่พอใจ และสามารถ

สร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

    (3) นักลงทุนสัมพันธ์

    คณะกรรมการใหค้วามสำาคญัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศทัง้ทางการเงนิและไมใ่ชท่างการเงนิทีเ่กีย่ว

กับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา และแสดงให้เห็นถึง

สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้

มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้

รับทราบ ทัง้โดยผา่นชอ่งทางและสือ่การเผยแพรข่อ้มลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรพัย์ พรอ้มทัง้มกีารสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และ

นักวิเคราะห์อย่างเหมาะสม
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    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)

   ดงัน้ัน บรษิทัมกีรรมการทีเ่ปน็อสิระทัง้หมด 4 ทา่น คดิเปน็รอ้ยละ 57.14 ของกรรมการทัง้คณะซึง่ถอืวา่ไมน่อ้ย

กว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะดังนั้นการดำาเนินการและการบริหารงานของกรรมการบริหารจึงอยู่ภายใต้การกำากับดูแลอย่าง

เป็นกลางของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลที่เพียงพอแล้ว

     (1.2) การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

       รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารในเรื่อง องค์ประกอบและการแต่ง

ตั้งคณะกรรมการบริษัท

     (1.3) การกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

       รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารในเรื่องขององค์ประกอบและการ

แต่งตั้งกรรมการอิสระ

     (1.4) การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

       ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 51.22 ของหุ้นทั้งหมด 

       ประธานกรรมการไมเ่ปน็บคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ แตท่ัง้สองทา่นเปน็ตวัแทนจากกลุม่

ผูถ้อืหุน้ใหญก่ลุ่มเดยีวกนั โดยมบีทบาท อำานาจ และหนา้ทีท่ีแ่บง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพือ่สรา้งดลุยภาพระหวา่งการบรหิาร

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

ของการกำากบัดแูลกิจการทีด่ ี เพือ่เพิม่ความโปรง่ใส เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ เนือ่งจากเห็นวา่เปน็สิง่ทีม่คีวาม

สำาคัญและจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจ ให้มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลัก

การดังกล่าว โดยได้กำาหนดนโยบาย และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท กำากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำาเนินการตามนโยบายอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำาหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม 

5 หมวดตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศกำาหนดนั้น ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาท

ของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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     (2.2) ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

       บริษัทฯ กำาหนดวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจน ในการเป็นบริษัทชั้นนำาในการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก และ

เป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทท่ีทำาการพัฒนาในด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกและลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นคู่ค้าท่ียุติธรรม มีความ

เป็นมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาสังคมด้วยการเป็นผู้ประกอบการที่ดี และเน้นการทำางานอย่าง

ปลอดภยั พรอ้มกบัรกัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม บรกิารลกูคา้ดว้ยผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ และราคาทีเ่ปน็ธรรม เปน็ไปในทศิทาง

ทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหม้กีารจดัทำาวสิยัทศัน ์เปา้หมาย นโยบาย ทศิทางการดำาเนนิงาน 

แผนกลยุทธร์ะยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำาปขีองบรษิทัฯ โดยมอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารเปน็ผูน้ำาเสนอ และคณะกรรมการ

บริษทัแสดงความคิดเหน็รว่มกบัฝา่ยบรหิารเพือ่ใหเ้กดิความเหน็ชอบรว่มกนักอ่นทีจ่ะพิจารณาอนมุตั ิและได้มกีารกำาหนด ขอบเขต 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ โดย

เฉพาะการกำาหนดอำานาจหนา้ทีก่ารดำาเนนิการทางการเงนิกไ็ดร้ะบไุวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ

     (2.3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

       บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น

กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำาหรับ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์กับบริษัทและในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการกำาหนดให้ต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก โดยที่กรรมการ

หรือพนักงานท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยว

โยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่

เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 

       นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำาหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็น

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำาธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมท้ัง

ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการซ้ือขาย

หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทมีการป้องกันดังนี้

      - รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่มีการทำารายการ

ดังกล่าวข้างต้น 

      - ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการและผู้บริหารจะต้อง

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เม่ือแรกเข้ารับตำาแหน่ง และรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน

ทำาการต่อ ก.ล.ต. และจะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำา 

     (2.4) จริยธรรมธุรกิจ

       ในการดำาเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้

ความสำาคญัเทา่เทยีมและควบคูไ่ปกบัความสำาเรจ็ตามเป้าหมาย คณะกรรมการบรษัิทจงึได้กำาหนดเป้าหมายและวธิกีารเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งความสำาเร็จตามเป้าหมายดังที่ระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้กำาหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน คู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการ

ปฏิบัติที่บริษัทฯคาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ 

คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวมบริษัทฯ กำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำาความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ผู้บริหารทุก

ระดับในองคก์ร จะตอ้งดแูลรบัผดิชอบและถอืเปน็เรือ่งสำาคญัทีจ่ะดำาเนนิการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ 

และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง
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     (2.5) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

       บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ กับระดับความเสี่ยงที่

ยอมรบัได ้และเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มตา่งๆ ของหนา่ยงานนัน้ๆ โดยใหฝ้า่ยตรวจสอบภายในทำาหนา้ท่ีตดิตามผลการควบคมุ

ภายในเป็นระยะๆ อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และความ

เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการท่ีผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดย

ไม่มีอำานาจเพียงพอ และที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญ และ

บริษัทมีหน่วยงานทำาหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทได้ดำาเนินการตามแนวทางท่ีกำาหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

       คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงมีการป้องกันและจัดการความเส่ียง 

ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทตามที่ระบุในแบบ 56-1 มีการกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง

   (3) การประชุมคณะกรรมการ      

     การประชุมคณะกรรมการของบริษัทในปี 2563 มีจำานวน 12 คร้ัง ในการประชุมแต่ละคร้ัง จะมีการจัดส่งหนังสือ

เชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม ในการประชุม กรรมการทุกคนมีโอกาส

อภปิรายและแสดงความเห็นอยา่งเปดิเผย โดยมปีระธานกรรมการบรษิทัฯ เปน็ผูป้ระมวลความเหน็และขอ้สรปุทีไ่ดจ้ากทีป่ระชมุ ใน

กรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำาคัญในเรื่องที่กำาลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ   

   (4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

     ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทน

อยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรมทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนัและสงูเพยีงพอทีจ่ะดแูล และรกัษากรรมการทีม่คีณุสมบตัทิีต่อ้งการ และไดข้อ

อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน

   ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาประกอบ

กับผลการดำาเนินงานของบริษัท และผลการดำาเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

   จำานวนค่าตอบแทน ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้กรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

   - กรรมการบริษัท

ปี 2563 ปี 2562

จำานวนราย จำานวนเงิน (ล้านบาท) จำานวนราย จำานวนเงิน (ล้านบาท)

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม 7 4.76 7 4.37

ค่าตอบแทนอื่น - - - -

รวม 4.76 4.37
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   - กรรมการบริหารและผูบ้รหิาร

ปี 2563 ปี 2562

จำานวนราย จำานวนเงิน (ล้านบาท) จำานวนราย จำานวนเงิน (ล้านบาท)

เงินเดือนและโบนัส 13 53.79 13 55.19

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 13 1.10 13 1.15

รวม 54.89 56.34

     ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน

     - กรรมการ     ไม่มี

     - กรรมการบริหารและผู้บริหาร  ไม่มี

   (5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

     คณะกรรมการบริษัท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย  ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ

สถาบันที่เกี่ยวข้องเสมอซึ่งในปี 2563 นี้กรรมการและผู้บริหารได้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 - นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  อบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 25 (บยส.25)

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

  1. อนุกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2542 มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 

3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

   1. นายนินนาท  โอฬารวรวุฒิ  ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

   2. นางชวิดา ศรีแสงนาม   กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

   3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา  กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบมกีารประชุมสม่ำาเสมอ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ซึง่เปน็การ

ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดตามหัวข้อขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

  2. อนุกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2554 มีวาระการดำารงตำาแหน่ง

คราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

   1. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา  ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ

           กรรมการอิสระ

   2. นางชวิดา ศรีแสงนาม   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

   3. นายสุพจน์ โทนุรัตน์   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
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  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมในปี 2563 จำานวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาสรรหา

บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราช

บญัญตับิริษทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สำาหรับผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาหรับ

ปี 2564 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางช่องทางของทางตลาดหลักทรัพย์และทางเว็บไซต์ของบริษัทไปแล้ว ได้มีข้อกำาหนดไว้ว่าจะ

ต้องดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาผู้ที่จะเข้ามาดำารง

ตำาแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วจะมีการนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป และการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้อง

ต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของบริษัท

ประกอบการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการจะนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป 

  3. อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2554 เพื่อดูแลบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของ

บริษัท โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้

   1. นายกิตติภัต  สุทธิสัมพัทน์  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

   2. นายนินนาท  โอฬารวรวุฒิ  กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ

   3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมในปี 2563 จำานวน 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร

และฝ่ายจัดการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ตามรายละเอียดตามหัวข้อขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว

 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  บริษัทฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา เพ่ือพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหาร ท้ังน้ีบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งต้ัง

ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 

พ.ศ. 2535 และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์กีย่วกบัเรือ่ง การขออนญุาต

และการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ฉบบัลงวันท่ี 22 มนีาคม 2543 มคีวามรูค้วามสามารถ โดยการคดัเลือกจะดำาเนนิการดังนี ้

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

   ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัมจีำานวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน โดยกรรมการไมน่อ้ยกวา่ครึง่หนึง่ของ

จำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและบุคคลนั้นที่จะเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯจะต้องดำารง

ตำาแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัทและในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมปรึกษากิจการของบริษัท

   ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกต้ังกรรมการ โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมี

คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุด

ตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการ

เลือกตัง้ในลำาดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากันเกนิจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด

   เมือ่มีการประชุมสามัญในทกุปใีหก้รรมการออกจากตำาแหนง่ในจำานวนหนึง่ในสามเปน็อตัราหรอืใหอ้อกโดยจำานวน

ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม
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   กรรมการซึง่จะลงช่ือเปน็สำาคญัผูกพนับรษิทัฯ ไดน้ัน้ใหป้ระธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการคนใดคนหนึง่

ลงลายมอืชือ่และประทบัตราสำาคญัของบรษิทัฯ หรอืกรรมการอ่ืนสองคนลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสำาคญัของบริษทัฯ และ

คณะกรรมการมีอำานาจกำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

  กรรมการอิสระของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 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) ไมเ่ปน็บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ปน็ บิดามารดา 

   คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่

   จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน

   ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้

   ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

   ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่งไม่เกิน 9 ปี

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำานวนหนึ่งของบริษัทฯ

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำานวน

หนึ่งของบริษัทฯ เพื่อสำาหรับการสรรหากรรมการที่มีความเหมาะสมและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และอื่นๆ ในอัตราที่

เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบรษิทัฯ เปน็ผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยเลอืกตัง้จากกรรมการจำานวนหนึง่ของบริษทั 

สำาหรับการดูแลบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัท โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี

 9.4 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  - ไม่มี -
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 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  ในการกำากบัดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายในของบรษิทัฯ นัน้ บริษทัไดก้ำาหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทำางานของบรษิทัฯ 

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน

ไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม พนักงานต้อง

มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และต้องไม่แสวงหาประโยชน์อ่ืนหรือยอมรับประโยชน์จากผู้อ่ืนท้ังทางตรงและทางอ้อม หากพบว่า

กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำาผิดวินัย บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง โดยสรุปนโยบายสำาคัญดังนี้

  1. บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ที่กำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหัลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำาบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจำานวนหลักทรัพย์ของ

กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือนำาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้นยังได้

แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวด้วย

  2. บรษิทัมข้ีอกำาหนดหา้มนำาข้อมลูงบการเงนิ หรอืขอ้มลูอ่ืนท่ีมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิททีท่ราบ เปดิเผย

แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูล

อื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่

ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว การไม่ปฎิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำาผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำาคัญ คนใดกระทำาผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพัก

งานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

  ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

  บริษทัฯ เปดิเผยการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผู้บรหิารระดับสูง ไวใ้นรายงานประจำาปีอยา่งครบถว้นตามทีส่ำานกังาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้งที่บุคคลดังกล่าวมี

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และเพื่อให้การปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการที่ดีบรรลุผลในทางปฏิบัติ บริษัทจึงได้ดำาเนิน

การดังนี้

  (1) ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องที่จำาเป็นเท่านั้น

  (2) เจา้ของข้อมลูทีย่งัไมเ่ปดิเผยตอ่สาธารณชน ตอ้งกำาชบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยั

อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารความลับรั่วไหล  

 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

   บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

   - สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 1,705,000 บาท

  2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

   บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม   

   การลงทุนให้แก่

   - สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 390,000 บาท
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

  นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

  บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดำาเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้

บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างมั่นคงในทุกๆ ด้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืนสืบไป โดย

คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ บริษัทจึงส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความตระหนักถึงความสำาคัญใน

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

  1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

   บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม

ภายใตก้รอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธรุกจิของบรษิทั และยดึกตกิาการแขง่ขนัอยา่งเสมอภาค โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการ

ได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อ

กฎหมายดังนี้

   - ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

   - มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

   - รักษาความลับ หรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

   - บรษิทัไมด่ำาเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้้บรหิาร พนกังานใช้

ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

   - ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีมาตรฐาน

สากล รวมถึงไม่นำาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง             

  2. การต่อต้านการทุจริต

   บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้องโดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต โดย

กำาหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทันทีใน

กรณทีีเ่กดิเหตกุารณทุ์จรติหรอืสงสยัวา่มเีหตกุารณท์จุรติหรอืมกีารฝา่ฝนืกฎหมาย หรอืมกีารกระทำาทีผ่ดิปกตอิืน่ซึง่อาจกระทบตอ่

ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ ดังนี้

   - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบการควบคุมภายใน

   - การฝา่ฝนืกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

   ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ จะได้รบีแกไ้ขขอ้บกพรอ่งหรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดมทนัท ีรวมทัง้หามาตรการป้องกนั

มิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

  3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

   บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้น

ฐานของมนุษยชนอย่างเสมอภาค ด้วยความเท่าเทียมกันรวมทั้งคู่ร่วมธุรกิจและบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกัน

  4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

   บรษิทัมีการจ้างแรงงานโดยใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ ตามความรูค้วามสามารถ 

และผลการปฏบิติังานของพนักงานแตล่ะคน รวมถงึการแตง่ตัง้โยกยา้ย การใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งกระทำาดว้ยความ

สุจริตใจ อีกทั้งมีสวัสดิการอย่างเป็นธรรม
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   บริษัทมีการดูแลรักษาและให้ความสำาคัญต่อสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยคำานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต 

สุขภาพและชีวอนามัยของพนักงานอยู่เสมอ ซึ่งผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไป

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำาเสมอ

  5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

   บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องที่สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับ

ลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และลดโลกร้อนโดยการพัฒนาแผ่นฟิล์มที่สามารถย่อยสลายได้

   บรษิทัฯ ไดใ้ห้ความสำาคญัความรบัผดิชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีอันไดแ้ก ่ผูถ้อืหุ้น ลกูคา้ คู่คา้และคูแ่ขง่ทางธรุกจิ และ

ใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

   - ปฏบิตัติอ่ลกูคา้โดยยดึหลกัความซือ่สตัยแ์ละยตุธิรรม รวมทัง้เปดิเผยและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารที่

    ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่บดเบือนข้อเท็จจริง

   - ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อผูกพันต่างๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำาใจ

   - คำารอ้งเรยีนของลกูค้าพึงไดร้บัการเอาใจใสแ่ละดำาเนนิการอยา่งเปน็ธรรมเพือ่สนองตอบความตอ้งการของลกูคา้

    อย่างรวดเร็ว

   - รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

   - ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำาเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ 

    คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของ

    ลูกค้าและหรือแสวงหาลู่ทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

   - ไม่ค้ากำาไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเล่ียงการกำาหนดเง่ือนไขทางการค้า

    ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

  6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

   บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

   - ไม่กระทำาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและต่อสังคม

    โดยส่วนรวม

   - สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

   - ปลูกฝังจิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง

    ต่อเนื่องและจริงจัง

   - ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

      11.1 การสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัในการบริหารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและ

เหมาะสมกับการดำาเนนิธรุกิจ เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถบรหิารงานได้อยา่งมปีระสิทธผิล สามารถลดหรือป้องกันความเสีย่งตา่งๆ ความ

เสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่ทรพัยส์นิของบรษิทั ตลอดจนการปฏบัิตติามกฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นีบ้รษิทัมกีารดำาเนนิการทีส่ำาคญั

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

 (1) การกำาหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการกำาหนด

  หน้าที่ความรับชอบ และสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

 (2) การกำาหนดอำานาจในการดำาเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน อำานาจอนุมัติต่างๆ มีการแบ่งแยก

  หน้าที่อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามผล เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกัน
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 (3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ความเหมาะสม ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

  ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สิน การปฏิบัติตามข้อบังคับหรือ

  ข้อกำาหนดของกฎหมายต่างๆ

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

บริหารความเส่ียงเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร

และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร

ความเสีย่ง การควบคมุการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการตดิตาม มคีวามเหน็วา่

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)

 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

   ชื่อ นางสาว ศรินทิพย์ 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

 ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

13. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

  ผลการดำาเนินงานของบริษัท

	 	 ภาพรวมของผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

  รายได้จากการขายยังมีอัตราการเติบโต (ตามตารางข้อ 4.2 โครงสร้างรายได้) โดยบริษัทฯ ได้ขยายฐานการตลาดท้ังใน

และตา่งประเทศเพือ่รกัษาสว่นแบง่ตลาด เน่ืองจากยงัมคีวามตอ้งการสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ ปจัจบุนับรษิทัฯ เปน็ผูน้ำาสว่นแบง่การตลาดของ

แผ่นฟิล์ม BOPP, BOPET และ BOPA สำาหรับผลิตภัณฑ์ CPP และ METALLIZED น้ันบริษัทสามารถแบ่งส่วนการตลาดท้ังในและต่างประเทศ

ได้เช่นกัน นอกจากนั้นบริษัทยังได้เปรียบผู้ผลิตจากต่างประเทศ เนื่องจากผู้นำาเข้าจะต้องรับภาระภาษีนำาเข้าทำาให้สินค้านำาเข้ามี

ต้นทุนสูงกว่าสินค้าของบริษัทฯ ประกอบกับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ จะเน้นที่การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและมีราคาขายที่ยุติธรรม ทั้งนี้จะต้องมีบริการหลังการขายที่ดีและมีความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

  บรษิทัฯ ไดพ้ยายามตดิตามการเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่น เนือ่งจากผลกระทบทีเ่คยเกดิข้ึนในอดตี ปจัจบัุนบริษทัฯ

ได้ทำาสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้กบัธนาคารพาณชิยใ์นประเทศ เพ่ือปอ้งกนัความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงในอัตรา

แลกเปลีย่นท่ีอาจมผีลกระทบตอ่จำานวนเงนิบาททีบ่รษิทัจะได้รบัชำาระจากลกูหนีก้ารคา้ตา่งประเทศ หรือตอ้งจา่ยชำาระใหก้บัเจา้หนี้

ต่างประเทศซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อ 21 และ 30 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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	 	 ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

  ในปี 2563 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 399.37 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.81 (จาก 6,870.42 ล้านบาทในปี 2562 

เป็น 7,269.79 ล้านบาท ในปี 2563) โดยสาเหตุหลักที่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่ม

ขึ้นตามความต้องการของลูกค้า อันเป็นผลทำาให้บริษัทฯ มีอัตรากำาไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะ

ฟิล์ม BOPET ที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นสูงกว่าฟิล์มชนิดอื่นๆ อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ลดลง 4.70% เมื่อเทียบกับรายได้จากการ

ขาย (จาก 91.20% ในปี 2562 เป็น 86.50% ในปี 2563) สาเหตุมาจาก บริษัทมีการควบคุมการผลิตให้มีปะสิทธิภาพมากขึ้น 

อีกทั้งราคาวัตถุดิบที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีรายได้อื่นๆ ลดลงจำานวน 32.24 ล้านบาท ซึ่งรายได้อื่น 

มาจาการขายเศษฟิล์ม, รายได้บัตรภาษีและกำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน ประกอบกับมีผลกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 27.06 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการทำาสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงสำาหรับ

สัญญาซ้ือและขายบางส่วนแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 13.35 ล้านบาท (จากเดิม 490.28 ล้านบาท ในปี 2562 

เป็น 476.93 ล้านบาทในปี 2563) เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และต้นทุน

ทางการเงินซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารลดลง 11.77 ล้านบาทเนื่องจากภาระดอกเบี้ยที่ลดลง

แต่อยา่งไรกด็บีรษิทัมีการจ่ายชำาระคนืเงนิกู้และดอกเบ้ียอย่างต่อเนือ่ง จากเหตุผลดังกล่าวขา้งต้นจงึทำาให้บรษัิทฯ มผีลการดำาเนนิงาน

เพิ่มขึ้น 296.08 ล้านบาท หรือคิดเป็น 125.37% (จากเดิม 236.17 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 532.25 ล้านบาทในปี 2563) 

และอย่างไรก็ดีบริษัทคาดว่าแนวโน้มความต้องการสำาหรับตลาดแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA และแผ่นฟิล์ม 

METALLIZED และผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์ม CPP ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

  ฐานะการเงินของบริษัท

	 	 สินทรัพย์

  สนิทรพัยร์วมของบริษทัฯ ณ สิน้ป ี2561 – 2563 มจีำานวน 9,115.71 ล้านบาท 8,672.67 ล้านบาท และ 9,533.82 

ล้านบาท ตามลำาดับ ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิประมาณร้อยละ 68-74 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ

ประมาณรอ้ยละ 9-12 และสนิคา้คงเหลอืประมาณรอ้ยละ 13-17 ซึง่การเพิม่ขึน้และลดลงของสนิทรพัยร์วมในป ี2561 - 2563 

ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่เจ็ด และสายการ

ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) สายที่สาม ในปี 2561 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ในปี 2563 ของสัญญาเช่า

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (รายละเอียดตามข้อ 4.7 และข้อ 10 ของหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) และลกูหน้ีการคา้ท่ีลดลงจากความสามารถการเกบ็ชำาระลกูหนีไ้ด้ดีขึน้อีกท้ังสนิคา้คงเหลอื

ที่มีการปรับลดลงซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท  

  สำาหรับลูกหน้ีการค้าและต๋ัวเงินรับสุทธิ โดยลูกหน้ีการค้าและต๋ัวเงินรับสุทธิในปี 2561 ถึงปี 2563 มีจำานวน 1,017.49 

ล้านบาท 798.23 ล้านบาท และ 752.42 ล้านบาท ซึ่งการลดลงของยอดลูกหนี้การค้ามาจากความสามารถการเก็บชำาระได้

อย่างมีปะสิทธิภาพ และสินค้าคงเหลือที่ลดลง โดยสินค้าคงเหลือในปี 2561 มีจำานวน 1,539.83 ล้านบาท ปี 2562 จำานวน 

1,377.26 ล้านบาท และ 1,268.28 ล้านบาทในปี 2563 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ พยายามปรับปรุงระบบการติดตามลูกหนี้และ

การบริหารสินค้าคงคลัง ประกอบกับการที่สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ต้องการของตลาดทำาให้การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนในระยะ 

3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพของสินทรัพย์ดีขึ้น โดยระยะเวลาการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยประมาณ 46 วันใน

ปี 2561 ประมาณ 48 วันในปี 2562 และประมาณ 40 วันในปี 2563 และเมื่อเปรียบเทียบอายุลูกหนี้กับนโยบายการให้สินเชื่อ

ของบรษิทัฯ ซึง่พิจารณาจากฐานะทางการเงนิ ประวัตกิารชำาระเงนิ และปรมิาณการสัง่ซือ้ของลกูคา้แตล่ะราย เปน็ตน้ จะเห็นวา่การ

เก็บชำาระหนี้ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งลูกหนี้ที่ค้างชำาระส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ (รายละเอียดตามข้อ 6 

ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมเทา่กบั 9,533.82 ลา้นบาท โดยสนิทรัพยห์ลกัของบรษิทั ประกอบ

ด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 6,502.21 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 829.63 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 

1,268.28 ล้านบาทและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 661.56 ลา้นบาท ซึง่การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยร์วมดงักลา่วมาจากสนิทรพัยส์ทิธกิาร

ใช้ของสัญญาเช่า และการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อขยายโรงงานในการผลิตต่อไป
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  สำาหรับเงนิลงทนุระยะยาวของบรษัิท ณ สิน้ปี 2563 เท่ากบั 90.47 ลา้นบาท เน่ืองมาจากกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษิทั

ดงักลา่วตอ้งการขอเพกิถอนหลกัทรพัยด์งักลา่วออกจากการเปน็หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์จงึทำาคำาเสนอซือ้ในราคา

ที่สูงกว่าราคาตลาด ณ สิ้นปี 2545 ทำาให้ราคาซื้อขายในตลาดเพิ่มสูงขึ้น (รายละเอียดตามข้อ 4.5,4.15 และ 8 ของหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

	 	 สภาพคล่อง

  ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากการมีผลประกอบการ

ท่ีดี และมีการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนประเภท ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียนได้ดี โดยระยะเวลาในการเก็บชำาระหนี้โดยเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือมีสภาพคล่องสูงขึ้น 

สำาหรับกิจกรรมลงทุนบริษัทได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อเพิ่มกำาลังการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA 

(Nylon) แผ่นฟิล์ม METALLIZED และแผ่นฟิล์ม CPP นอกจากนี้บริษัทได้พยายามชำาระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อลด

ภาระดอกเบี้ยจ่ายลง

  แมว้า่บรษิทัจะมกีารบรหิารลูกหน้ีการคา้ สนิคา้คงเหลอื และเจา้หนีก้ารคา้ไดด้ ีแตบ่รษิทัยงัคงตอ้งพึง่พงิเงนิกูย้มืระยะ

สั้นเพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ

  บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียเงินกู้ โดยมีอัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบ้ียเมื่อสิ้นปี 2561 

จนถึง สิ้นปี 2563 เท่ากับ 1.21 เท่า 3.32 เท่า และ 7.66 เท่า อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอัตราส่วนความสามารถชำาระภาระ

ผูกพันเมื่อสิ้นปี 2561 จนถึงสิ้นปี 2563 เท่ากับ 0.29 เท่า 0.66 เท่า และ 0.72 เท่า จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความสามารถชำาระ

ภาระผูกพันน้อยกว่า 1 เท่า แต่บริษัทฯ เชื่อว่าสถาบันการเงินต่างๆ จะให้การสนับสนุนวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ระยะสั้น และเงิน

กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำาระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยอย่างสม่ำาเสมอ 

	 	 แหล่งที่มาของเงินทุน

  หนี้สินของบริษัทฯ มีจำานวนจาก 5,706.18 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 5,076.85 ล้านบาทในปี 2562 และ 

4,847.51 ล้านบาทในปี 2563 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีจำานวน 3,713.14 ล้านบาทใน

ปี 2561 จำานวน 3,452.29 ล้านบาทในปี 2562 และ 3,002.89 ล้านบาทในปี 2563 รองลงมา ได้แก่ เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย

การค้าซึ่งเกิดจากการซื้อวัตถุดิบและหีบห่อจำานวน 1,909.35 ล้านบาทในปี 2561 จำานวน 1,521.17 ล้านบาทในปี 2562 และ 

1,725.53 ล้านบาทในปี 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ มีสามารถชำาระหนี้คืนอย่างต่อเนื่อง 

  ณ สิ้นปี 2563 มีหนี้สินรวม 4,847.51 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงิน 2,338.01 ล้านบาท เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 1,725.53 ล้านบาท ซึ่งการลดลงของหนี้สินดังกล่าวมาจากการท่ี

บริษัทฯ มีจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมก่อนกำาหนดที่ตกลงไว้กับสถาบันการเงิน (รายละเอียดตามข้อ 14 ของหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

  ในปี 2563 บริษัทฯ มีทุนเรียกชำาระแล้ว 440 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำานวน 1,531.67 ล้านบาท 

(รายละเอียดตามขอ้ 17 ของหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) และกำาไรสะสมจำานวน 2,714.63 ล้านบาท 

ทำาใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้มีจำานวน 4,686.30 ลา้นบาท มอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1.03:1 เทา่ซึง่บรษิทัฯ ยงัสามารถ

ดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสัญญาของสถาบันการเงินได้ 

  ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่ากระแสเงินสดจากการดำาเนินงานของบริษัทจะไม่มีปัญหากับภาระการชำาระหนี้คืนทั้งเงินต้นและ

ดอกเบี้ยและการดำาเนินงานของบริษัท ซึ่งจะทำาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดต่ำาลงในอนาคต

14. อื่นๆ

 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่

แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ajplast.co.th
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A.J. Plast Public Company Limited

Annual Report
Ending December 31, 2020

1. General Information 

 1.1 A.J. Plast Public Company Limited, a public company registration number 0107537001285 (formerly 375), 

is engaged in manufacturing and distributing packaging films including BOPP film, BOPET film, BOPA film, METALLIZED 

film, and CPP film. Production capacity for each individual product is specified as 132,000 tons per year for BOPP Film, 

62,000 tons per year for BOPET Film, 30,000 tons per year for BOPA Film, 23,500 tons per year for METALLIZED 

Film and 16,000 tons per year for CPP Film. The company’s products are flexible packaging materials that can be used 

in various applications such as food and snack packaging, garment bags, flower sleeves, gift wrap, lamination wooden 

coating, electrical wire wrapping, insulation and frozen foods packages. 

 The company’s products receive promotional privileges from the Board of Investment (BOI) Zone 3. The factory is 

located at the Leamchabang Industrial Estate in Chonburi province, Thailand. 

 On December 9, 2020, the EGM of Shareholders No.1/2020 has the significant resolutions as follows :

 1. Reduce the registered capital of the Company amount of Baht 5,718 from the original registered capital 

  amount of Baht 399,444,945 to the new registered capital amount of Baht 399,439,227 (At Baht 1 par value). 

  The Company registered the capital decrease with the Ministry of Commerce on December 14, 2020.

 2. Increase the registered capital from Baht 399,439,227 to the new registered capital amount of Baht 440,000,000 

  (At Baht 1 par value) by issuing new share capital increase amount of Baht 40,560,773 (40,560,773 

  common stocks at Baht 1 each) offered to SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) under Private Placement offering 

  at price of Baht 17.15 per share amount of Baht 695,617,256.95, resulting the premium on common stock 

  amount of Baht 655,056,483.95. The Company registered the capital increase with the Ministry of Commerce 

  on December 15, 2020 and has fully received for additional share subscription on December 21, 2020 under 

  the obligation of the Private Placement offering conditional upon the execution of the joint venture agreement 

  between the Company with SCG.

 The company has a registered capital at December 31, 2020 of 440,000,000 Baht, which are 440,000,000 ordinary 

shares at 1 Baht par value. The paid-up capital is 440,000,000 Baht, which are 440,000,000 ordinary shares. 

 Head Office is located at No. 95, Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien District, Bangkok 10150 , Tel:  0-2415-0035 

Fax: 0-2415-1211. Website: www.ajplast.co.th 

 The factory is located at Leam Chabang Industrial Estate No. 38/11 Moo 5, Thungsukala, Sri Racha District, 

Chonburi Tel: 038-490-330-5 Fax: 038-490-337. 

 1.2 Other companies that the company holds more than 10% shares

   - None –
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(Unit: Baht)

2020 2019 2018

Total Assets 9,533,815,700 8,672,671,214 9,115,707,589

Total Liabilities 4,847,513,276 5,076,853,975 5,706,181,267

Shareholders Equity 4,686,302,424 3,595,817,239 3,409,526,322

Sales Revenue 7,269,794,437 6,870,421,175 7,769,774,214

Total Revenue 7,346,521,603 7,083,890,317 7,922,873,870

Gross Profit 980,932,432 604,643,113 455,708,637

Net Income (Loss) 532,252,423 236,167,787 17,983,280

 1.3 Other Reference Persons

   Share Registrar - Thailand Securities Depository Co., Ltd.

         The Stock Exchange of Thailand, Tower A, 14th Floor 

         93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

         Tel: 0-2009-9378-9389 Fax: 0-2009-9476

   Auditor   - Mr.Chaiyakorn Aunpitipongsa No. 3196 

         Dr.Virach and Associates Office Co., LTD.

         No. 518/3 Maneeya Center North Building, 7th Floor, 

         Ploenchit Road, Lumpinee District, Khet Patumwan, Bangkok  

         Tel: 0-2255-2518 Fax: 0-2253-8730

(100 Million) 
2020 2019 2018

2. Summary of Financial Information 

 2.1 Financial Information
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 2.2 Financial Ratio  

2020 20202019 20192018 2018

2020 2019 2018

Net Profit Margin (%) 7.24 3.33 0.23

Return on Equity (%) 12.85 6.74 0.52

Return on Assets (%) 6.72 3.80 1.15

Earning Per Share (Baht) 1.33 0.59 0.05

Dividend Per Share (Baht) 0.70 0.30 0.03

Book Value (Baht) 10.65 9.00 8.54

3. Policy and General Business Outlook

 3.1 Vision-Objective –Goal or Strategy in conducting business 

   The company clearly sets the vision in order to be a leader in plastic film manufacturing. The company is 

acknowledged as having a continuous investment and development in its innovation – to be fair to trade partners – to 

deliver good products and services – to encourage social responsibility and concentrate on work safety. The Board of 

Directors sets the objective concerning with policy, target, direction, long term strategy and annual budget and delegated 

the management to make a presentation. The Board expressed its opinion together with the management before approval 

and set duties and responsibilities of the Board, Management, Audit committee, A search and compensation committee, 

Risk management committee and the managing director, especially the responsibilities in financial operation (Details in 

management structure topic).

7.24%
3.33% 6.74% 3.80%

12.85% 6.72%

0.23% 0.52% 1.15%

Net Profit
Margin

Return on
Equity

Return on
Assets

Earning Per
Share

Dividend Per
Share

Book Value

1.33 Baht
0.59 Baht 0.30 Baht

9.00 Baht

8.54 Baht

0.70 Baht
10.65 Baht

0.05 Baht 0.03 Baht
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 3.2 History and path of business development

   A.J. Plast Public Company Limited was founded on 25 March 1987 with a registration capital of 1 million 

baht – Mr.Narong Suthisamphat was the founder (changed to Public Company Limited on May 3rd 1994) with its objective 

to produce and sell Bopp film. The first factory located at No. 19/111 Moo 7 Thakarm road Samaedam Sub.district 

Bangkhuntien district Bangkok and on the 1st of June 2010 the household registration changed to No. 95 Thakarm road 

Samaedam Subdistrict Bangkhuntien district Bangkok. Later on, the factory was relocated to Laem Chabang industrial 

estate, Thungsukala, Sriracha district, Cholburi. The reason to move out was that the old location was too small and 

could not cope future expansion. Beside that, the new factory is near to Laem Chabang sea port and near to the raw 

materials source (Polypropylene resin) in Rayong, which is an advantage to save a considerable transportation cost.

   The company has started to increase production lines which are the second BOPP film line, a BOPET film line 

and a METALLIZED film line in the middle of 2001. Additionally, the company introduced the third BOPP film line and the 

second METALLIZED film line at the end of second quarter and the third quarter of 2003, respectively. The second BOPET 

film line was added in 2004, and the first BOPA film, Nylon film, line was introduced at the beginning of 2006. The 

company added the fourth BOPP film line in 2008 and the third METALLIZED film line in 2009 respectively. In addition, 

the second BOPA film, Nylon film, line was increased in 2011. The third BOPET film line was added in 2012, the fifth 

BOPP film line in 2013 and the fourth BOPET film line was installed toward the end of 2013. In 2014, the company 

has introduced the sixth BOPP film line in the fourth quarter and the fourth line of METALLIZED film in the third quarter. 

In 2015, the company increased the fifth METALLIZED film in the first quarter. Moreover, in the last quarter of 2015, 

the company installed the sixth line of METALLIZED film and introduced the first line of CPP film, which are mostly used 

in packaging industry. In 2018, the company installed the seventh METALLIZED film line. As per the above, in 2010, 

the company sold off its first BOPP film line and the first METALLIZED film line. In 2012, the company sold off the first 

and the second BOPET film lines. In the end of 2016, the company has sold the second line of BOPP film since it was 

an out-of-date machine that had been in operation for a long period of time. Currently, the company operates total 15 

lines as follows: 

  - BOPP Film  4  Lines 

  - BOPET Film  2  Lines 

  - BOPA Film  3  Lines

  - CPP Film   1  Lines

  - METALLIZED Film 5  Lines

  At present the Suthisamphat group is the largest shareholders as of December 31, 2020, holding shares ratio 

of 51.22 percent of number of shares subscribed.
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Type of Products
2020 2019 2018

Thousand Baht % Thousand Baht % Thousand Baht %

Domestic

 - BOPP Film 1,824,635 25.10 1,586,251 23.09 1,453,667 18.71

 - BOPET Film 546,575 7.52 655,031 9.53 787,458 10.13

 - METALLIZED film 228,027 3.14 189,191 2.75 194,383 2.50

 - BOPA Film 210,944 2.90 136,887 1.99 144,786 1.86

  - CPP Film 55,862 0.77 50,324 0.74 52,203 0.68

  - COATED Film 3,696 0.04 - - - -

Total 2,869,739 39.47 2,617,684 38.10 2,632,497 33.88

International

 - BOPP Film 1,594,245 21.93 1,785,056 25.98 2,169,386 27.92

 - BOPET Film 1,371,040 18.86 1,350,856 19.66 1,529,332 19.68

 - METALLIZED Film 505,530 6.95 438,095 6.38 549,642 7.07

 - BOPA Film 754,719 10.38 537,175 7.82 808,489 10.41

 - CPP Film 161,373 2.22 141,555 2.06 80,428 1.04

 - COATED Film 13,148 0.19 - - - -

Total 4,400,055 60.53 4,252,737 61.90 5,137,277 66.12

Total Sales Revenue 7,269,794 100.00 6,870,421 100.00 7,769,774 100.00

4. Nature of Business 

 4.1 Nature of Business

   The company is engaged in manufacturing and distributing flexible packaging materials i.e. BOPP film, BOPET 

film, BOPA film, METALLIZED film and CPP film. The company’s products are used in producing consumer goods packaging, 

such as food and snack packages, garment bags, flower sleeves, gift wraps, paper and wooden lamination, insulations to 

keep building cool, liquid products packages and frozen foods. The products are distributed to domestic and international 

customers at a ratio of 39.47 and 60.53% respectively (calculated from net sales in 2020).

   The company is operating under one identity and has none of affiliated and subsidiary companies.  

 4.2 Revenue Structure

   The company has only one product line, which is flexible packaging material. However, the revenue structure 

by type of raw material can be shown as follow:
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 4.3 Business Goal

   The company implements its business plan in order to be the leader in the plastic film manufacturing. From 

the previous year, the company had sufficient capacity of BOPP film, BOPET film, BOPA film, METALLIZED film, CPP film 

and COATED film to support market’s need and meet customers’ requirement, this resulted from continuous capacity 

expansion. In 2020, the company expanded its investment base to Vietnam by by registering new joint venture company 

in Vietnam and also signing joint venture agreement with SCG Chemicals Co., Ltd. to accommodate future market growth. 

 4.4 Flexible Packaging Industry

   The packaging industry is continuously expanded especially the flexible packaging which has growth rate 

(comes from the domestic and export markets) higher than other packaging types. The growth of flexible packaging 

comes from the following factors;

   1. Population growth

   2. Growth of income per capita

   3. Consumer spending behavior

   4. Increasing number of packaging converters

   5. Expansion of distribution channels especially modern trade

   6. Excellent uniqueness that adds value to the products

   7. Lower cost than other packaging materials

   The flexible packaging types which the company produces are as follow, BOPP film, BOPET film, BOPA film, 

METALLIZED film CPP film and COATED film are directly linked to foods and confectionary industries by around 70 percent, 

and the rest belongs to other packaging types. The flexible packaging will eventually continue to grow no matter the level 

of economic growth.

   Those film types will be used for different applications which the users must compare the characteristic of 

film which is suitable to products, price can be a factor to decide the purchase from users. 

 4.5 Product Characteristics  

   The company manufactures and distributes BOPP film, BOPET film, BOPA film (Nylon), METALLIZED film, CPP 

film and COATED film which have been used extensively in many industries such as packaging, adhesive tapes, cassette 

tapes, frozen food industry etc. These six types of films can be used together or substituted one another depending on 

the final product’s characteristic and customers’ choice. 
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   Characteristics of BOPP Film

   BOPP film is made of polypropylene resin, which can be used in: 

   1) Printing bags for consumer products packaging as it helps improving products’ appearances and extending 

    their shelf lives. 

   2) Adhesive tapes production 

   3) Paper and wooden lamination 

   4) Packaging of products such as garment and flower 

   5) Making gift wrapping paper

   Characteristics of BOPET Film

   BOPET film is made of polyester resin, which can be used in:  

   1) Printing packages or laminating over BOPP film for preserving food’s odor and freshness better than BOPP 

    film does. 

   2) Microwave heating as it can stand the high temperature

   3) Producing adhesive tapes

   4) Making the insulation in electrical wire, battery and capacitor industry

   Characteristics of BOPA (Nylon) Film

   BOPA film is made of Polyamide resin which has dominant characteristics in high puncture resistance, abrasion 

resistance and pin hole resistance. Therefore, BOPA film can be used to make packaging for variety of food and consumable 

products such as 

   1) Retort food and liquid food

   2) Liquid cleaner

   3) Liquid detergent

   4) Frozen food

   5) Grain, cereal, rice, wheat

   6) Coffee beans, tea

   Characteristics of METALLIZED Film

   METALLIZED film is made by feeding BOPP, BOPET, BOPA, or CPP film through metalizing process. This film 

is considered as a specialty film which has better selling price than regular film and can generate additional revenue to 

the company. The important characteristics of METALLIZED film are,

   1) Sparkling effect on packages

   2) Barrier properties: Both of Oxygen and Moisture resistance are better than normal BOPP, BOPET, BOPA, 

    and CPP film.

   Characteristics of CPP Film

   CPP film is manufactured from Polypropylene resin similarly to BOPP film. CPP film has a good characteristic 

for sealing with other types of film with lower heat requirement therefore, the film is widely used in printing job for 

confectionary foods or constant noodles. Moreover, CPP film has a clear characteristic as being glossy and having good 

texture so it is popularly used for food or bread package that could add more product value.
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   Characteristics of COATED Film

   COATED film is made by feeding BOPP, BOPET, BOPA, CPP, or METALLIZED film through coating process 

that is equipped with specific chemicals. The film is considered another type of specialty film that gives higher value to 

the products by increasing preserving property and keeping odor of food. Also, the film itself can be quoted higher due 

to its more superior characteristics. 

   The company’s products are under promotional privilege by BOI’s Zone 3 at Leam Chabang Industrial Estate in 

Chonburi province (details per no.22 privilege from promotion in notes to financial statement as at December 31, 2020) 

 4.6 Market and Competition  

   4.6.1 Marketing Policy and Characteristics

   • Competition Strategy 

    - Producing products with high quality standard to satisfy customers and support production in the 

     related industry 

    - Offering fair prices to customers

    - Ensuring on-time delivery

    - Providing excellent after sales service. As the company’s products will be processed by customers, 

     providing customers with information and suggestions will benefit the customers and consequently 

     strengthen the relationship. 

   • Target Customers’ Characteristics. The company’s customers can be categorized as follows:  

    - Printing factories, Side Seal bags and other packages printing factories, which the products used as 

     the products, food, snack packages. 

    - Adhesive tapes manufacturers

    - Electronic industry 

    No customer contributes more than 30% of the company’s total revenue. 

   • Distribution and Distribution Channels. The company distributes to both domestic and international customers 

    with the distribution channels as of December 31, 2020 as follows: 

    - Domestic market: The company sells directly to all types of customers. The domestic sale was 39.47% 

     of total sales revenue. 

    - International market: The company distributes products to various countries including Japan, Korea, 

     Australia, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Malaysia, Italy, Philippines, Singapore, Indonesia, Mexico, 

     and the United States for instance. In most cases, the products are sold through agents who directly 

     coordinate with customers. The customers open the L/C directly to the company and the agents receive 

     the commission. The international sale accounted for 60.53% of total sales. 

   4.6.2 Industry Condition and Competition 

     - Plastic Packaging Industry     

     Plastic packaging products which the company produces and distributes to both domestic and export 

   markets consist of BOPP, BOPET, BOPA, METALLIZED, CPP and COATED Films. The products are used by 

   printing houses and converted to packaging for food and non-food applications.
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     The demand of packaging materials has expanded rapidly especially in food industry which relies on 

   plastic packaging because plastic is light, easy to transport and low cost. In addition, the design of plastic 

   packaging is attractive in the eyes of final consumers. The demand of packaging materials is attributed by the 

   growth of population and economy which create purchasing power and demand for consumption.

     - Competition 

     The packaging materials are well received and very much in demand which leads to capacity expansion 

   in order to respond to the market growth. As competition can occur at any level of market demand, therefore, 

   the company has developed personnel in marketing and production in attaining high level of efficiencies. The 

   company’s policy is to produce quality products with reasonable price and fast deliveries.

     The plastic raw materials and products imported from free trade areas of which Thailand is a member, 

   i.e. ASEAN-Korea, ASEAN-China are eligible for 0% import duty. This would allow the company products to 

   obtain lower production cost and become more competitive compared with products from other producers 

   outside the free trade areas. Thailand is searching for more economic partnership in order to expand international 

   trade that will promote business activities and wealth to people as the whole. Peru is the latest partnership 

   agreement which came into effect in 2012. The change of AFTA’s status to AEC in 2015 means that the 

   activities will expand rapidly not only in trade but there will be a flow of investment, service and labour across 

   the whole region. The coming negotiation is the European Union (EU) which will come in place of the GSP 

   (Generalized System of Preference) which Thailand will not be eligible for the preference of import duty from 

   2014 due to the rise of the national income. 

   • BOPP Film  

    BOPP film is frequently used in flexible packaging industry because of its low cost and is able to efficiently 

    preserve shelf life of foods and snacks. BOPP film is growing at a fast rate due to the growth of population 

    and economy at all levels which in turn create a constant demand for con sumer goods. Market price is 

    determined mainly by demand and supply. 

    With the market strategy in terms of product quality, good service and customer relationship enhancement, 

    the company was able to maintain its domestic market share. And also the company has competitive 

    advantage over overseas competitors based on product quality and delivery lead time. In the past, high 

    import duty served as a barrier to protect local producers. However, the import duty is gradually reduced 

    in line with World Trade Organization (WTO) and FTA commitments. The company is aware of the situation 

    and have prepared measures. 

   • BOPET Film

    BOPET film is another type of packaging material. Its properties are suitable for odor and flavor retaining 

    and also extend product life. Therefore, a decision to use either BOPP film or BOPET film depends on 

    the applications. Apart from the extensive use in food industry, BOPET film can be applied in various 

    industries such as electric wire wrapping, building heat insulation, audio vision, air duct and apparel 

    decorations due to its excellent heat resistance and electrical insulation. 
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    There are two domestic competitors which are Polyplex (Thailand) Public Company Limited and SRF 

    Industry Company Limited, both of them only produce BOPET film. These competitors give no direct impact on 

    company’s position because of high level of demand in the market. Furthermore, as most customers 

    require a combination of BOPP, BOPET and CPP film at the same time, they generally prefer to order all 

    film types from a single producer rather than making split orders. The company, therefore, has higher 

    potential to serve this preferred needs. The company also has a competitive advantage over imported 

    films as the local customers not only consider product quality and standard, but also lead time to delivery, 

    import duty, and term of payment.

   • BOPA Film (Nylon)

    BOPA film is being used extensively in packaging for liquid food industry and frozen food because of its 

    excellent characteristics in pin hole resistance, heat and cold resistance, oil resistance, and abrasive 

    resistance. Therefore, BOPA film, BOPP film and BOPET film are the company’s products which can be 

    used extensively in food and consumable product industries. 

    While there is another domestic producer, Thaipolyamide Company Limited, who started producing the 

    BOPA film at the same time, the company has been using past experience in films production and distribution 

    to quickly gain market penetration. The success is also caused by product quality, after sales service 

    and the company’s business nature which has no conflict of interest with customers. 

    For competition against imported product, as there was no domestic manufacturer of BOPA film in the 

    past, the product is still imported now but at a lower proportion. The company is confident that, within 

    a short time, it will be able to compete based on its product quality and service and will capture more 

    market share.

   • METALLIZED Film

    This film is made by metallizing plain film with Aluminum, which allows the film to better prevent air 

    and humidity permeability and further extends the life of packaged product compare with using regular 

    films. Thus, METALLIZED film is suitable for product packaging. Moreover, this product can be used in 

    other industries in many applications such as flower wrap or air duct cover as it can also prevent 

    heat circulation. 

    Currently, the company has total 5 METALLIZED lines. The first 4 machines are designed for Wire-Feed 

    processing. In principle, the process calls for the evaporation of the coating material inside a vacuum 

    chamber. Inside this chamber, aluminum wire is fed onto individual, resistance-heated inter-metallic 

    evaporators, where the aluminum becomes molten and evaporates onto the film. The latest machine is 

    Crucible type vacuum Metallizer machine which employs the method of melting aluminum in a crucible 

    pot which provides excellent deposition quality and uniformity. This creates higher valued added to our 

    product. The company expects that the market needs for two different metallized products will continue 

    to grow and will lead to less competitive environment in the METALLIZED film segment.

   • CPP Film

    CPP film is produced from the same type of resin of BOPP film. It has better properties on heal seal 

    strength and high gloss therefore, it is suitable to be used as the inner layer of packaging.
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    In 2015, the company installed the first CPP line during the last quarter of the year. The capacity is 

    around 16,000 tons per year. CPP film is widely used with other types of films from the company; BOPP, 

    BOPET, and BOPA film. This could be considered as to giving higher value to customers when it comes 

    to selecting single supplier. Competitors for this product are smaller-sized manufacturers in Thailand 

    and importer from Indonesia, for instance. The company expects that the market for CPP films will keep 

    on growing from domestic and international needs. Moreover, adding up CPP film into the company’s 

    product assortment should help to better respond to the customers’ needs. 

   • COATED Film

    COATED film is a film that gets coating processed with specific chemicals. This film will possess better 

    air and humidity permeability and further extend product life. This product could add more value to the 

    company due to its superior characteristics. There is competition from small producers in Thailand and 

    imported films from Japan. However, the company expects the COATED film segment will be growing 

    for both domestic and international markets. Moreover, adding up COATED film into the company’s product 

    assortment should help to better respond to the customers’ needs. 

 4.7 Product Procurement

   Production

   The company manufactures film by extruding and processing plastic resin into film sheets. The sheet is slit 

into sizes according to customers’ orders. The company has one factory, which is located at Leamchabang Industrial 

Estate in Chonburi province.  The total production capacity is 263,500 tons per year. 

   Production capacity for each individual product is as follow:

    BOPP Film  4 Lines (132,000 tons/years)

               BOPET Film  2 Lines (62,000 tons/years)

               METALLIZED Film  5 Lines (23,500 tons/years)

               BOPA Film  3 Lines (30,000 tons/years)

               CPP Film   1 Lines (16,000 tons/year)

   Production Policy

   It is the company’s policy to produce a high-quality product and to conform to ISO 9001: 2015 standard in 

order to be well accepted in both domestic and international markets. This enables our customers to utilize our products 

effectively in downstream business. Belows are the derive factors in quality and standard improvement.  

   - Human resource needs to be developed and trained to effectively work to support the industry’s expansion

   - Machinery needs to be innovated to respond to the increasing customers’ demand and allow production 

    control to be more effective and efficient 

   - Raw materia0l needs to be procured from a high quality and fairly priced sources
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   Procurement of Raw Material

   The raw materials used in film production are Polypropylene resin for BOPP film and CPP film, Polyester 

resin for BOPET film, and Polyamide resin for BOPA film. For METALLIZED film and COATED film, the raw materials used 

are BOPP, BOPET, BOPA, or CPP film, which are considered the company’s main products that are processed through 

Aluminum metalizing and chemical coating process, respectively. 

   In 2020, most resin supplies came from domestic sources which accounted for 89.24 percent while 10.76 

percent were imported. The company purchase plastic resin from one domestic producer more than 30% of total purchases 

and this producer is not related to the company. The rest of the plastic resin was imported from United States, Korea, 

Japan, Hong Kong, Singapore, and China etc. 

   Plastic resin is considered a commodity which enables the company to procure the raw materials with equal 

quality from domestic and oversea sources. At present, most raw materials are procured from the domestic suppliers 

because the price is competitive and the inventory can be efficiently managed as there is no need to keep high stocks. 

However, some of the resins are imported in order to reduce risk of relying on a few domestic suppliers. 

   Impact on environment

    Operation to reduce impact on environment

    Plastic film production method is to extrude plastic resin and progress to produce plastic film which 

pollution free such as odors, noise, smoke and polluted water. The company has hired the expert to check the present 

system which the data collected are within the standard set by the industrial ministry and poses no impact to environment. 

    Investment cost to control the environment during the past three years

    - None –

    The impact when compared to regulations set

    - None –

    Conflict or legal dispute related to environment       

    - None –

 4.8 Work in Progress

    - None –

5. Risk Factors

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

 5.1 Raw Material’s Price Volatility and Shortage

   The major raw materials used in film production are Polypropylene resin for BOPP film and CPP film, Polyester 

resin for BOPET film and Polyamide for BOPA film. Those three resins can be procured from either the domestic or 

oversea sources as they possess similar quality. In 2020, the resin prices have greatly fluctuated due to the increase 

and decrease in crude oil price. Therefore, the increasing price of the resin will have direct impact on the company’s 

cost of production because the resin cost is constituted a major production cost. However, in most cases the company 

can adjust the film price in relation to the resin cost with the customer’s acceptance.
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 5.2 Risk of Relying on Major Raw Material Supplier

   The company purchases plastic resin from domestic main producers which are HMC Polymers Co, Ltd. Indorama 

Polyester Industries Public Company Limited, IRPC Public Company Limited and Sojitz (Thailand) Co, Ltd. The combined 

orders from those 4 producers for the past year were 34.06, 25.38, 14.27 and 12.06 percent out of total purchase 

respectively. However, the company can order plastic resin anywhere either from domestic or abroad because plastic resin 

is regarded as commodity product, even trade terms can be different. For importing plastic resin, the company must be 

prepared for long delivery time, long period of stock keeping and foreign exchange risk.

 5.3 Risk in international trade from Anti-Dumping measurement

   The free trade agreements open doors for the flow of goods between trade partners but at the same time 

every country has measurements to encourage its own people to purchase goods produced in the country in order to 

reduce the imported goods by introducing non-tariff barrier and tariff barrier measurements. Therefore, the introduction 

of Anti Dumping measurements in countries that have plastic producers and our customers located. The importers must 

pay extra duty on top of normal duty if we cannot counter charge. But at the same time, it will be a good opportunity to 

do a long-term business when the investigation was proven that we did not dump the goods.     

   To build countermeasure and bargaining power in international trade negotiations, the Ministry of Commerce 

announced the anti-dumping investigation on imported BOPP film from 3 importer countries. This also included some 

countries which had ever imposed anti-dumping duty to Thailand. 

 5.4 Risk of Hedging on Foreign Exchange Rate 

   In 2020, the company are affected on export sale orders regarding to the unstable of exchange rate. The 

company converted most of loan liabilities from trust receipts into Thai currency to prevent risks on foreign exchange. The 

company made a forward exchange contract on the already established letter of credit (details as per no. 21 on foreign 

currency transactions and no. 30.1 on events after the reporting period notes to financial statements as at December 

31, 2020) commitment and contingent liabilities.

   As the company received parts of its earnings in U.S. dollars from exporting its products, the exchange rate 

risk can be mitigated. Such revenue is expected to be sufficient for the company’s annual debt payment, specifically for 

the amount that exceeds the amount hedged by the forward contracts. However, the company still expose to the foreign 

exchange rate risk if such revenue decreases. 

 5.5 Risk of Management and Administration 

   At the last closing date on December 31, 2020, as Suthisamphat Group owns 51.22% of the total shares 

sold, the group can control the shareholders’ meeting decision including appointment of committee members, or any 

other matter that needs the majority vote of the shareholders’ meeting unless it is legally or company policy required 

that three quarter of the votes are needed. 
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 5.6 Financial Risk from obtaining big amount of loan

   At the end of 2020 the company has an obligation from long term loan amount of 1,597.44 million baht 

from financial institutes for investing in BOPP, BOPET, METALLIZED, CPP and BOPA lines which the repayment of principal 

and interest will start from 2015 to 2027 with conditions set by the financial institutes that the company must maintain 

D/E ratio not more than 3 throughout the loan contract period. At present, the D/E ratio (of the company is 1.03). It 

may become a risk if the company cannot maintain the D/E which result in breaching loan contract. And if the creditor 

rescinds the contract or change loan conditions, this may affect the company’s liquidity and financial position.

6. Shareholders 

 The following table illustrates a list of ten largest shareholders by combining the related parties as of December 

31, 2020 as follows:

Name  No. of Shares Ratio (%)

 1.  Suthisamphat Group 1 225,375,107 51.22

  Mr.Narong Suthisamphat 2 34,365,422 7.81

  Mr.Kittiphat Suthisamphat 3 165,309,485 37.57

  Ms.Ajala Suthisamphat 25,700,200 5.84

 2. SCG Chemicals Co., Ltd. 40,560,773 9.22

 3. Cholkadeedamrongkul Group 28,047,100 6.37

 4. THAI NDVR Co., Ltd. 14,671,530 3.33

 5. Mrs.Varanya Chatpiriyapan 9,420,000 2.14

 6. Mr.Suntichai Teawsomboonkij 9,186,600 2.09

 7. Mr.Narat Ngarmapichon 5,000,000 1.14

 8. Mrs.Parinya Khancharoennsuk 4,144,944 0.94

 9. Mr.Tittanon Nakasiri 3,703,900 0.84

10.  Mr.Virat Teawsomboonkij 2,700,000 0.61

Total 342,809,954 77.90

1
 Mr.Narong Suthisamphat and Mr.Kittiphat Suthisamphat are acting in concert according to the announcement of the capital market supervisory board 

 7/2009 subject: specification of relationship or behaviors that are considered acting with other individuals and section 246 and section 247
2
 Including spouse’s shares and companies that Mr. Narong or spouse owns more than 30%)

3
 Including spouse and child under 20-year old’s shares and companies that Mr. Kittiphat or spouse owns more than 30%
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7. Dividend Policy

 The company has a policy to pay dividend not less than 30% after allocation to statutory reserve. This depends 

on the use of cash flow, investment plan, conditions of money and capital markets and conditions set by financial 

institutions. The interim dividend payment depends solely on the discretion of the Board of Directors, share dividend can 

be substituted for cash dividend.    

8. Management Structure

 8.1 Directors

   The board of director consists of 7 members (as of December 31, 2020): 

   1. Mr.Narong Suthisamphat  President

   2.  Mrs.Napaporn Suthipongchai Vice President

   3. Mr.Kittiphat Suthisamphat Vice President and Managing Director

   4.  Mr.Ninnat Olanvoravuth  Chairman of Audit Committee and Independent Director

   5.  Mrs.Chavida Srisangnam  Audit Committee and Independent Director

   6. Mr.Surasak Gosiyachinda Audit Committee and Independent Director

   7. Mr.Supote Tonurat   Independent Director

   Authorized persons with legally bound signatures

   1.  Mr.Narong Suthisamphat  President or

   2.  Mrs.Napaporn Suthipongchai Vice President or

   3. Mr.Kittiphat Suthisamphat Vice President and Managing Director

   sign and affix the company’s seal on or two other directors jointly signed and affix the company’s seal on.

   Scope of Authorities of the Board of Directors

   The Board of directors has a duty and responsibility to direct the company according to the law, objective 

and the internal rules of the company including passing solutions at the shareholders’ meeting and take care the interest 

of the company. In short, the duty and responsibility of the board are as follow:

   1. Perform duties based on skills, knowledge and experience in order to make the company achieve its goal 

    and best interests in compliance to the laws, company’s policies as well as shareholders’ decision with prudence 

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

Name Title No. of meeting attended

Mr.Narong Suthisamphat President 12/12

Mr.Kittiphat Suthisamphat Executive vice President 12/12

Mrs.Napaporn Suthipongchai Executive vice President 12/12

Mr.Ninnat Olanvaravuth Independent director and Audit Committee 12/12

Mrs.Chavida Srisangnam Independent director and Audit Committee 11/12

Mr.Surasak Gosiyachinda Independent director and Audit Committee 12/12

Mr.Supote Tonurat Independent director 12/12

   2. Review and consider the policies and business direction proposed by the Management Committee including 

    any decisions that are beyond the Management Committee and the Managing Director’s authorities. 

   3. Monitor the Management Committee to effectively manage according to the company’s policies. Have the 

    Management Committee presents only issues that have significant impact on the business including acquisition 

    or sale assets of the registered companies and related companies transactions in compliance with the 

    regulations of the Securities Exchange Commission and Securities Exchange of Thailand and have them 

    approved by the director who has no conflict of interest. 

   4. Review any operation according to the ethics of doing business, management, and staff and used such 

    ethics as guidelines in the organization. 

   5. Elect some of the directors to be members of the management committee. Authorize and determine the 

    scope of the authorization and command to the management committee and the managing director in 

    the way that the company’s objective can be achieved. Such authorization must not be given to the party 

    that may have any conflict of interest with the company or the company’s subsidiaries. 

   6. Appoint and remove authorized directors with legally bound signatures

 Summarization of number of meeting attended by directors
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   Executive Management consists of 3 members  Titles

   1. Mr.Narong Suthisamphat   President

   2. Mrs.Napaporn Suthipongchai   Vice President

   3. Mr.Kittiphat Suthisamphat   Vice President and Managing Director

   Scope of Authorities of the Management Committee

   1. Approve important policies by aligning the company’s objectives, mission and guidelines as well as the 

    supervision of manufacturing and distribution.

   2. Approve the acquisition of fixed assets under Baht 50 million in compliance with the Stock Market of 

    Thailand’s regulation regarding acquisition or sale of the registered companies’ assets or the related 

    transaction or any other related regulatory agency’s.

   3. Approve investment in a new project or business expansion and submit to the board of directors for 

    further approval. 

   4. Perform regular business operations that are beyond the authority of the managing director.

   Audit Committee consists of 3 members   Titles

   1. Mr.Ninnat Olanvoravuth   Audit Chairman

   2. Mrs.Chavida Srisangnam   Audit Committee

   3. Mr.Surasak Gosiyachinda               Audit Committee

   Mrs.Chavida Srisangnam, an Audit Committee No. 2 has knowledge and experiences in reviewing the audited 

financial statements of the company. In 2020, she has deliberately audited and reviewed quarter and annual financial 

reports and agreed with auditor that the reports are, as per requirement by accounting and reporting standards, accurate.  

   Scope of Authorities of the Audit Committee

   1. To review company’s financial statements for accuracy and adequacy purpose.

   2. The committee will ensure that the company must have appropriate and efficient of internal control system 

    and shall review in the appointment, reassignment or dismissal of the internal audit. 

   3. To ensure that the company has duly complied with the laws on securities and exchange, the Stock 

    Exchange of Thailand’s (SET) requirements and other laws relating to the company’s business.

   4. To consider and propose to appoint the independence financial auditor and consider dismissing and to 

    fix his auditing fee, and to hold a meeting at least once a year with the auditor without the presence of the 

    management.

   5. To review the disclosure of the company’s information in case there is any connected transaction or 

    any transaction with possible conflict of interest to ensure that the transaction is accurate, complete and 

    transparent.
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Name Title No. of meeting attended

Mr.Ninnat Olanvaravuth Independent director and Chairman of AC 5/5

Mrs.Chavida Srisangnam Independent director and Audit Committee 4/5

Mr.Surasak Gosiyachinda Independent director and Audit Committee 5/5

   The search and compensation committee consists of 3 members

   1. Mr.Surasak Gosiyachinda  Chairman of search and compensation committee

   2. Mrs.Chavida Srisangnam A committee member

   3. Mr.Supote Tonurat A committee member

   Scope of the selection sub-committee and to consider the compensation

   1. To consider the structure of organization – factor and qualifications of director and managing director

   2. To select an able and knowledgeable person for directorship or managing director position and propose to 

    the Board or to the shareholders’ meeting for an approval

   3. To consider the reward structure for the directors, or the managing director such as payments to directors, 

    salaries, annual payments, meeting’s fees – gratuity – bonuses and other benefits either in cash or non-cash 

    payment

   4. To find suitable candidates for future replacement of the current managing director and the chairman

   5. To perform other tasks as delegated by the Board regarding to selection and compensation

   6. To openly provide a report to the company’s annual report signed by the chairman of the audit committee 

    and the report must contain the following information:

    A. The opinion related to the acceptability and appropriateness of the financial accounting report.

    B. The opinion related to the adequacy of the internal audit control.

    C. The opinion related to the compliance of regulations set by the Stock Exchange or other laws 

     related to company business.

    D. The opinion concerned with the appropriateness of auditor.

    E. The opinion concerned with the business relations which may lead to a conflict of interest.

    F. Number of meeting and the presence of each audit committee.

    G. The opinion concerned with the feed back from the performance of their duties.

    H. Other opinion that the investors should be informed under the scope of responsibilities authorized 

     by the Board of Directors.

   7. To act according to designation by the Board of Directors upon the Audit Committee’s approval.

 Summarization of number of meeting attended by Audit Committees
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Name Title No. of meeting attended

Mr.Kittiphat Suthisamphat Chairman of risk management committee  1/1

Mrs.Napaporn Suthipongchai A committee member  1/1

Mr.Ninnat Olanvaravuth A committee member  1/1

Name Title No. of meeting attended

Mr.Surasak Gosiyachinda Chairman of search and compensation  2/2

Mrs.Chavida Srisangnam A committee member  2/2

Mr.Supote Tonurat A committee member  2/2

 Summarization of number of meeting attended in the year 2020

   Risk management committee consists of 3 members      

   1.  Mr.Kittiphat Suthisamphat  Chairman of risk management committee

   2.  Mr.Ninnat Olanvoravuth A committee member

   3.  Mrs.Napaporn Suthipongchai A committee member 

   Scope of authority of risk committee

   1. To review and propose policies and the framework of risk management to the Board of director for approval

   2. To consider the review and recommending risk that is acceptable to and to propose to the Board for approval

   3. To monitor the development and continuously follow the framework of risk management in order that the 

    company attains the efficiency of risk management

   4. To coordinate with audit committee relating to important risk and to have the internal auditor as the reviewer 

    as to ensure that the company has a suitable internal control system for risk management including the 

    introduction of suitable management risk to the organization

   5. To perform tasks relating to management risk as delegated by the board

 Summarization of number of meeting attended in the year 2020
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 8.2 The company’s management as at 31 December 2020 consisted of 10 persons

   1. Mr.Kittiphat Suthisamphat Managing Director

   2. Mr.Thosphol Chinandej Deputy Managing Director and Acting Marketing Manager 

   3. Mr.Prasarn Aunvong Assistant Managing Director and Factory Manager

   4. Mr.Fritz Friedrich Schanzer General Manager Consultant                    

   5. Mr.Peter Barnes R&D Manager 

   6. Ms.Pacharaporn Suebsantiwong Planning Manager

   7. Mr.Boonyarit Likitcharoenwattana Finance and Accounting Manager

   8. Ms.Varaporn Posakabutr Purchasing Manager

   9. Mr.Pradit Boonkanphai Computer Manager

   10. Mr.Panitan Choke-umnuey Personnel Manager

   Scope of Authorities of the Managing Director

   1. Supervise, manage and operate the business for the best interest of the company under the authority 

    given by the board of directors. 

   2. Approve trade terms for example determining customers’ credit limit, term of payment, procurement and 

    sales contract as well as change in trade terms

   3. Approve the acquisition of fixed assets under Baht 20 million

   4. Hire, appoint, penalize, and dismiss employees as well as promote and adjust employees’ reward excluding 

    any employees hired, appointed, penalized or dismissed by the board of directors.

   5. Determine the operational procedure for the company in compliance with the company’s policies, the 

    board of directors’ decision, labor law or any related regulations.
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 8.3 Company’s secretary 

   According to new regulations issued by the Stock Exchange of Thailand relating to and the conducting a 

Good Corporate Governance, the company must have a secretary (currently is Mr.Thosphol Chinandej) whose role and 

responsibility is to advise the Board and Management to follow rule and regulations and his responsibility is to call the 

Board and the Shareholders meeting, assisting the Board to perform according to solutions and to keep related files and 

documents. 

 8.4 Management Remuneration 

   8.4.1 Financial Remuneration for 2020

     All seven company’s directors’ remuneration is Baht 4,760,000 as follow 

     1) Mr.Narong Suthisamphat President baht 520,000

     2) Mr.Kittiphat Suthisamphat  Executive vice president baht 530,000

     3) Mrs.Napaporn Suthipongchai Executive vice president baht 530,000

     4) Mr.Ninnat Olanvoravuth Chairman of audit committee and independent director baht 880,000

     5) Mrs.Chavida Srisangnam Member of audit committee and independent director baht 870,000

     6) Mr.Surasak Gosiyachinda Member of audit committee and independent director baht 890,000

     7) Mr.Supote Tonurat Independent director baht 540,000

   Shareholders’ meeting (1/2020) on July 17, 2020 agreed to fix director’s fee to baht 400,000 and baht 

300,000 for audit committee fee apart from receiving director fee and approved to pay directors’ meeting allowance for 

each time at baht 10,000 per person. 

   Salary and bonuses for all executive directors and management equals Baht 53.79 million. 

   8.4.2 Non-financial Remuneration 

     All executive directors and management receive remuneration in the form of the provident fund equals 

Baht 1.10 million. 

 8.5 Employees

   8.5.1 Number of employees as at December 31, 2020 and the remuneration included salary, bonus and 

provident fund in 2020 as f0llow:

   8.5.2 Remuneration in the form of salary and bonus is 428.37 million baht and the provident fund is 5.82 

million baht.

Departments Number of employees

Management 3

Production 1,153

Marketing 27

Office 78

Total 1,261
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Name / Position1 Age Education / Training
Ratio of 

share-holding2

Relationship 
among

management 

Work Experience in the last five years

Period Positioning Organization

Mr.Narong Suthisamphat

President

78 M.A. Economic, USC,

California, U.S.A.

DCP Class

143/2011-IOD

29,880,000 shares

or 6.79%

Spouse or dependents

3,222,222 shares

or 0.73%

Father of

Mr.Kittiphat

Suthisamphat

1987 – Present

1975 – Present

1986 – Present

2006 – Present

2010 – Present

2013 – Present

2013 – Present

April 25, 2019 - 

Present

President

President

Director

Director

Director

Director

Director

Director

A.J. Plast PLC

United Food  PLC

(Snack Industry)

International foods Limited

All Suwan Co., Ltd.

Japonica Rice Co., Ltd.

United Rice Co., Ltd.

All Marketing Co., Ltd.

Sawasdee Holding Co., Ltd.

Mrs.Napaporn Suthipongchai

Vice President

76 MBA, St. Mary’s

University, Texas,

U.S.A.

DCP Class

44/2004-IOD

Shares

-None-

Spouse or dependents

shares

-None-

Spouse of

brother of

Mr.Narong 

Suthisamphat’s 

spouse

2000 – Present

2012 – Present

Vice President

Director

A.J. Plast PLC

Convenience Supply 

Company Limited

Mr.Kittiphat Suthisamphat

Vice President and 

Managing Director

49 MBA Sloan School

of Management 

Massachusetts 

Institute of Technology,

Boston, U.S.A.

Bachelor of 

Engineering (B.Eng)

Industrial Engineering 

Chulalongkorn 

University

DCP Class

72/2006-IOD

112,447,842 shares

or 25.56%

Spouse and child

under 20-year old’s

52,037,777 shares

or 11.83%

Son of 

Mr.Narong 

Suthisamphat

2000 – Present

October, 12 2015 - 

Present

April 20 – Present

2000 – Present 

April 25, 2019 – 

Present

2020 - Present

Vice President & 

Managing

Director 

Independent 

Director and 

Audit Committee

Director

Director

Director

Director

A.J. Plast PLC

Thai Plaspac PLC

National Power Supply PLC

Suthiland Company Limited

Sawasdee Holding Co., Ltd.

The Federation of Thai 

Industries

   8.5.3 No significant turn over of labor and no conflict of employment during the past three years.

   8.5.4 Employee development policy

   The company was provided ISO 9001:2015 certification which the objective of product quality procedures 

is; production, research and development, customer’s satisfaction and continuously develop employee that enable the 

company to bring efficient results. Therefore, the company has set a training policy for every level of employment which 

employee will be etageres to absorb new knowledge. The training method must be in line with the needs from the organization 

in the field of technical, vocation, security, health and environment.    

Information of the company’s directors and managements (as of December 31, 2020)
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Name / Position1 Age Education / Training
Ratio of 

share-holding2

Relationship 
among

management 

Work Experience in the last five years

Period Positioning Organization

Mr.Ninnat Olanvoravuth
Chairman of Audit 
Committee and 
Independent Director

74 PhD, Leadership and
Organization Behavior
U.S. International
University
DCP Class
121/2009-IOD

Shares
- None -

Spouse or dependents
shares

- None -

- 1994 – Present
1981 – Present 

2003 – Present

Director 
Secretary 
General

Independent 
Director and 
Audit Committee

A.J. Plast PLC
Association of Southeast 
Asian Institute of Higher 
Education 
Choomporn Industrial Palm 
Oil PLC

Mrs.Chavida Srisangnam
Audit Committee and 
Independent Director

76 B.A. Economics
Thammasat University 
DCP Class
72/2006-IOD

15,555 shares
or 0.0035%

Spouse or dependents
shares

- None -

- 2000 – Present Director A.J. Plast PLC

Mr.Supote Tonurat 
Independent Director

84 BSC, Chulalongkorn
University
DAP Class
48/2005-IOD

10,000 shares
or 0.0023%

Spouse or dependents
shares

- None -

- 1991 – Present Director A.J. Plast PLC

Mr.Surasak Gosayachinda
Audit Committee and
Independent Director

78 B.A. Law
Thammasat University
DAP Class
48/2005-IOD

18,000 shares
or 0.0041%

Spouse or dependents
shares

- None -

- 2002 – Present 
1999 – Present 

1998 – Present

Director
Director

Director and 
Chairman of 
Audit Committee

A.J. Plast PLC
United Food PLC
(Snack Industry)
Dynasty Ceramic PLC
(Ceramic Industry)

Mr.Thosphol Chinandej 
Deputy Managing Director
and Secretary

52 M.A., Organization
Development 
U.S. International
University
DCP Class
208/2015-IOD

Shares
- None -

Spouse or dependents
shares

- None -

- 2006 - Present Deputy Managing 
Director and 
Secretary

A.J. Plast PLC

Mr.Peter Barnes
R&D Manager

60 Diploma (Dms) 
Operation University

Shares
- None -

Spouse or dependents
shares

- None -

- 2006 - Present R&D Manager A.J. Plast PLC

Mr.Fritz Friedrich Schanzer 
General Manager Consultant

74 Mechanical Engineer 
Major: Special 
Machine 
Building for Biaxially 
Oriented 
Polypropylene Film

Shares
- None -

Spouse or dependents
shares

- None -

- 2008 - Present General Manager
Consultant

A.J. Plast PLC

Mr.Prasarn Aunvong
Assistant Vice President 

66 MBA. Burapha 
University
B.ENG(IE) 
Rajamangala 
University of 
technology Thanyaburi 
(RMUTT)

Shares
- None -

Spouse or dependents
shares

- None -

- 2008 - Present Assistant Vice 
President

A.J. Plast PLC
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Name / Position1 Age Education / Training
Ratio of 

share-holding2

Relationship 
among

management 

Work Experience in the last five years

Period Positioning Organization

Ms.Pacharaporn 

Suebsantiwong 

Planning Manager

57 B.Sc. Kasetsart 

University

Shares

- None -

Spouse or dependents

shares

- None -

- 1990 – Present Planning 

Manager

A.J. Plast PLC

Mr.Boonyarit

Accounting and Financial 

Manager

63 MBA, Accounting 

Ramkhamhaeng 

University

B.A. Accountancy

Thammasat University

Shares

- None -

Spouse or dependents

shares

- None -

- Dec 2004 – 

May 2014 

Aug 2015 – 

Present

Accounting and 

Financial 

Manager

Accounting and 

Financial 

Manager

A.J. Plast PLC

A.J. Plast PLC

Ms.Varaporn Posakabutr

Purchasing Manager

77 AUA Language Center 

Level 12

Shares

- None -

Spouse or dependents

shares

- None -

- Present Purchasing 

Manager

A.J. Plast PLC

Mr.Pradit Boonkanphai 

Computer Manager

65 B.A. Major: 

Administration Minor: 

Marketing

Chulalongkorn 

University

Shares

- None -

Spouse or dependents

shares

- None -

- 1999 – Present Computer 

Manager

A.J. Plast PLC

Mr.Panitan Choke-umnuey 

Personnel Manager

49 LL.B. Ramkhamhaeng 

University

Shares

- None -

Spouse or dependents

shares

- None -

- May 2016 – 

Present

2013 - 2016 

2005 - 2013

Personnel 

Manager

HR Manager

HR Manager - 

Retail

A.J. Plast PLC

Dai-Ichi Packaging Company 

Limited

The Thai Silk Company 

Limited

Name  A.J. Plast PLC United Food PLC*

Mr.Narong Suthisamphat President, Executive Director President

Mr.Surasak Gosiyachinda Independent Director Director

Notes: 
1
 Authorized persons with legally bound signatures are Mr.Narong Suthisamphat or Mrs.Napaporn Suthipongchai, Vice President or Mr.Kittiphat 

  Suthisamphat, Vice President sign and affix the company’s seal on or two other directors jointly signed and affix the company’s seal on. 

 
2
 Including shares of spouse or dependents

* Related companies
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9. Corporate Governance

 9.1 Polices of the corporate governance

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

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

   The board of directors have set polices on good corporate governance as a guideline in conducting business 

which people will have to comply with

   1) To construct the management structure that set scope of responsibility of directors – executive directors – 

    sub-committees and the managing director that will raise the efficiency of operations

   2) Ensuring that all procedures being carried out with efficiency under a good internal control system and an 

    appropriate balance of power including clarity operation that can be checked and an efficiency in disclosing 

    information

   3) Ensuring that the report of financial statements reflexives true results of its operations including appropriate 

    steps to risk assessment

   4) To prevent the conflict of interest for the company’s benefit

   5) To instill conscience and morals to the management and employee to become good conduct – integrity 

    and responsibility in order to adjust themselves to future change

   6) To realize the rights of shareholders and stakeholders and to provide fair and equitable treatment to all 

    people and to give opportunity to all stakeholders expressing their opinions and to give information when 

    illegal actions took place and to find a compensation solution when the rights of stakeholders were violated

   7) To have obligations to all shareholders, stakeholders and to promote social responsibility in order to 

    preserve environment and to participate in sustainable development in accordance to the company’s status.

   8) To prevent anybody using inside information for personal gain.

   9) To set a measurement in reporting any wrong doing or an offense against law place which may mar the 

    company’s reputation or the financial position. The company will report the case at once and try to remedy 

    the impact and to prevent any recurrence.

    The company sets a policy for Good Corporate Governance 5 headings as follow:

  1. Rights of shareholders

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

Governance Policy in order to create a confidence that the basis rights of shareholders will be protected such as buy-sell 

or transfer shares, the rights to receive adequate information, participation in shareholders’ meeting including the voting 

rights for important issues and the rights to share the profit.
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   The Board of Directors is well aware the importance of shareholders’ rights and equitable treatment, the 

Board must provide shareholders of adequate information in a timely manner for making decisions, shareholders have 

rights to participate in the meeting – to vote for the change of significant issue. To elect or remove directors. The Board 

of Directors has a policy to facilitate shareholders to attend meeting by sending out invitation letter to shareholders with 

full support documents - the invitation letter contains details of agenda and the board’s opinions – proxy forms and 

names of independent directors which the shareholders can give authorization to attend the meeting in advance and a 

map showing the venue of the meeting. Apart from this, the shareholders can check information related to the meeting 

from the company’s website (www.ajplast.co.th) at least 30 days before the meeting. The company allows shareholders 

to register their name an hour before the meeting and the minutes of the meeting will be recorded in full.

   Shareholders meeting 

   There was two meeting in 2020 which was an Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on 17 

July 2020 and Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020 on 9 December 2020, held at the Meeting 

room of A.J. Plast Public Company Limited No. 95, Thakarm Road, Samaedam, Bangkhuntien district, Bangkok. The 

company’s directors gave importance of the meeting and all directors included the audit committee and independent 

directors attended the meeting. Before the start of the meeting, the chairman clearly explained ways to cast vote and 

vote counting and appropriate time allocation, during the meeting, shareholders have equitable rights in giving opinions 

and making queries before vote casting and summarizing solution of each agenda including giving rights to shareholders 

one day in advance to questions issues related to the meeting.

  2. Equitable treatment of shareholders  

   The company is giving the importance of equitable treatment to shareholders on the following:

   1) The company send out invitation letter prior to the meeting together with annual report – proxy forms and 

    a map of the meeting venue at least 7 days in advance and at least 14 days in advance in case of urgent 

    matter.

   2) Before the meeting, the company gives ballot papers to the shareholders and proxies and giving 

    opportunities to query before vote casting of each agenda.

   3) Conduct the meeting by agenda as appeared in the letter of invitation and the company has a policy 

    not to add extra agenda without notifying shareholders in advance in order to allow shareholders to 

    study information before making decision.
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   4) List names of all independent directors in proxy forms that can lead and support shareholders to give 

    authorization and an opportunity to give authorization to any independent directors.

   5) To record minutes of the meeting in full and send the report of the meeting to the stock exchange of 

    Thailand within 14 days after the meeting and to display the report in the web site together with pictures 

    taken in the meeting.

   6) To set direction of written procedures concerning the use of inside information by warning directors – 

    management – staff and related persons not to use significant inside information to change the share 

    price not yet release to public according to the Securities Exchange act B.E 2535 (1992) states that 

    directors – executive or department manager or equivalent to finance and accounting level must report 

    stock holding at beginning of taking office and to report to stock exchange commission with 3 days of 

    stock transaction and the director and executive should regularly submit to the Board a report on ownership 

    of the company’s shares  

  3. Role of Stakeholders

   The company is giving importance of rights to all group of stakeholders regardless of internal stakeholders 

such as employees or the management or the external stakeholders such as customers, suppliers, creditors, competitors 

or related parties because the company’s aware of strong support coming from stakeholders for competitiveness and 

profitability which eventually can be accounted as the long-term success. 

   The company provides channel of information for shareholders and related persons – one of the channel 

is the company’s website. This channel will give shareholders chances to give opinions, leave comments or inform complaints 

when discovered unfair treatment, unlawful behaviors or unethical behaviors by the company. The website, www.ajplast.co.th, 

displays financial report and internal control system by audit committee. The company have a system to protect the 

informers and will treat as confidential.

   Treatment of major stakeholders

   (1) Employee

     The company is aware that employee is a main factor to reach objective, there fore the company sets 

a policy on employee treatment in business ethical manual, it is the policy that the company should give fair treatment 

concerning with opportunity and reward including development of efficiency. In the previous years the company has motivated 

employee to reach work target by offering quarterly incentive bonus which yielded a considerable success, and also set 

work environmental manual for safety reason in order to protect assets and life of employee.
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   (2) Customer

     The company aware the importance of customer’s toward business success and wishes to efficiently 

respond the demand from customers by setting policy on customer service in the manual and strictly keep commitments 

made with customers by providing good services and punctual deliveries with fairy price. To give up date information 

and strictly conform to conditions including set a system concerning with quality, volume and product safety including 

recommendations the use of products and services.

   (3) Partners or Creditors 

      The company sets a policy toward fair treatment to partners and creditors by considering optimal 

benefit, the basis of fair reward for both sides and avoid a situation that may cause a conflict of interest.

   (4) Competitors

     The company treats competitors under universal acceptance with in legal frame work on trade and 

competition, not to steal trade secret from competitor. The company in the past year had no legal conflict with competitors.

   (5) Environment and Society 

     For environment and society, the company sets a policy to conduct business that gives benefit to 

economy and society. The company situates at the Laem Chabang industrial estate, producing plastic film through 

extrusion process. The plastic production process does not cause pollution such as odor, smoke and wasted water, and 

the level of gauge reading is within the standard set by the ministry of industries.

  4. Disclosure and transparency

   Information disclosure is important to Good Corporate Governance which the company must give importance 

to information that is to give information to the stock exchange, shareholders, complete, up date, equitable and transparency. 

The company has an office for investor relations in order to give information and answer questions. Details of information 

disclosure and transparency are as follow:

   (1) Remuneration of Directors and Management

     See details of Directors and Management’s remuneration, heading 8.4 responsibilities of directors.

     The company discloses role and duties of the Board of Directors, audit committee, executive directors, 

a search and compensation committee, risk management committee and managing director and number of attending 

meeting under management structure.
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Name / Position1 Ratioof 

share-holding2

Buying / 

Sellingshares
Amount

Mr.Narong Suthisamphat, President
spouse

 29,880,000
 3,222,222

-
-

 29,880,000
 3,222,222

Mrs.Napaporn Suthipongchai, Vice President
spouse

-
-

-
-

-
-

Mr.Kittiphat Suthisamphat, Vice President and 
Managing Director
spouse and underate children

 112,447,842

 52,037,777

-

-

 112,447,842

 52,037,777

Mr.Ninnat Olanvoravuth, Chairman of Audit Committee 
and Independent Director
spouse

-

-

-

-

-

-

Mrs.Chavida Srisangnam, Audit Committee and 
Independent Director
spouse

 65,555

-

(50,000)

-

 15,555

-

Mr.Surasak Gosayachinda, Audit Committee and 
Independent Director 
spouse

 18,000

-

-

-

 18,000

-

Mr.Supote Tonurat, Independent Director
spouse

 10,000
-

-
-

 10,000
-

   (2) Report of Board of Directors

     The Board of Directors has a responsibility toward the company’s financial statements and financial 

information that appear on the annual report. The said financial statements are prepared under generally accepted accounting 

principles and by choosing an appropriate accounting policy with consistent practice including adequately disclosure of 

financial information in the notes. 

     The Board of Directors has recognized the important Good Corporate Governance and recognized the 

important of shareholder’s right in receiving the correct and adequate company information for making decision in the 

shareholder’s meeting and the company has given all shareholders with equitable right in checking company’s operations.

In this respect, the Board of Directors has appointed an audit committee which composed of independent directors they 

are responsible for the quality of financial reports and the internal control system. The opinion of the audit committee in 

this respect appeared in the committee’ report as shown in the annual report.

     The board considered and satisfied with the control system which will create reasonable credibility in 

the financial statements as of December 31, 2020.

 Information of change in management’s securities holding (as of December 31, 2020)
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Name / Position1 Ratioof 

share-holding2

Buying / 

Sellingshares
Amount

Mr.Thosphol Chinandej, Deputy Managing Director 

and Secretary

spouse

-

-

-

-

-

-

Mr.Peter Barnes, R&D Manager

spouse

-

-

-

-

-

-

Mr.Fritz Friedrich Schanzer, General Manager 

Consultant

and spouse

-

-

-

-

-

-

Mr.Prasarn Aunvong, Assistant Vice President 

spouse

-

-

-

-

-

-

Ms.Pacharaporn Suebsantiwong, Planning Manager

spouse

-

-

-

-

-

-

Mr.Boonyarit, Accounting and Financial Manager

spouse

-

-

-

-

-

-

Ms.Varaporn Posakabutr, Purchasing Manager 

spouse

-

-

-

-

-

-

Mr.Pradit Boonkanphai, Computer Manager

spouse

-

-

-

-

-

-

Mr.Panitan Choke-umnuey, Personnel Manager

spouse

-

-

-

-

-

-

   (3) Relation Investors

     The Board of Directors is aware of importance of financial and non financial disclosure related to 

business and operating performance with accuracy, sufficiency and credibility, which shows the company’s performance 

the true financial status of the company including the future performance. In doing this, the company must act in compliance 

to law and regulations related to the disclosure of information set by the Stock exchange of Thailand by passing information 

to shareholders through channel information of the stock exchange.

     The interested parties can receive information from the relation investor office by contacting Mr.Thosphol 

Chinandej, Tel: 0-2415-0035, Ext. 144, Fax: 0-2415-3795 or e-mail: investment@ajplast.co.th
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  5. Responsibilities of the Board of Directors

   (1) Structure of the board

     (1.1) Component of the board        

       The board consists of 7 directors which is appropriate to the size of the organization and can 

be divided as follow:

       3 members as the executive directors 

       4 members as the independent directors (Three of which are in audit committee) 

       Therefore, the 4 independent directors is 57.14% of the total directors and not less than one 

third of total directors. Therefore, the performance and managing of executive directors are under supervision of neutral 

independent directors which is considered a balance of power.

     (1.2) Tenure of Directors

       Details under 9.3 selection of directors and management in component and selection of directors.

     (1.3) To fix qualification of independent directors

       Details under 9.3 selection of directors and management in component and selection of 

independent directors

     (1.4) Combining or splitting a position

       The chairman is a representative of major shareholders – holding 51.22 percent of total shares

       The chairman is not the same person as the managing director but both are the representative 

from the same group of major shareholders, but the role and power of authorities are clearly separated in order to create 

a balance of power in managing the organization. However, the structure of the board consists of more than one third 

of total directors which creates a balance of power that can effectively review the performance of the management. 

     (1.5) Company’s Secretary

       Details in 8.3 under company’s secretary.

   (2) Duties and responsibilities of the Board of Directors

     (2.1) Supervision policy

       The board believes that a good supervision system is an important factor in bring success and 

optimal benefit to the organization and share holders. The company is well aware of effective supervision in enhancing 

the transparency and competiveness. By doing this, the board has set a policy in supervising the management to adhere 

to the policy for a long term benefit to shareholders under 5 sections of Good Corporate Governance ship set by the 

stock exchange, those are, rights of shareholders, equitable treatment, role of stakeholders, disclosure of information 

and responsibilities of the board.
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     (2.2) Leadership and vision    

       The company clearly sets the vision in order to be accepted as a leader in investment and a plastic 

film producer – to be fair to trade partner – to have good products and services – to be awareness of social responsibility 

and concentrate on work safety. The Board of Directors set the vision objective concerning with policy, target, direction, 

long term strategy and annual budget and delegated the management to make a presentation. The Board expressed its 

opinion together with the management before approval and set duty and responsibility of the Board – Management – 

Audit committee and the managing director specially clearly fixed responsibilities in financial operation – per details in 

management structure.

     (2.3) Conflict of Interest 

       The company set an important policy not to let directors, management and employee seek for 

their own interest and put it in ethical manual concerning with the acts of directors – management and employees and 

trying to avoid connected transactions which may lead to a conflict of interest with the company and in the case that is 

in avoidable and for the sake of company interest which the board must comply to conditions set by the Stock Exchange 

of Thailand and must strictly follow the criterion and disclose information related to the listed company. 

       Apart from this the Board will forbid the use of information received for their own interests or 

doing a business competing with the company or related transactions including not to use inside information for stock 

transactions or giving information to the outsiders for stock transactions which the company can make pensions as follow.

       - Transactions which may lead to conflict of interest, The Board the considers the appropriateness 

        the connected transactions which may lead to conflict of interest including the compliance 

        of criterion set by the Stock Exchange as if conducting transactions with the outsiders. 

       - According to the Stock Exchange Act 1992 – directors and the management must report 

        the holding of company stocks once in the office and giving report for stock transactions 

        within 3 days to the Stock Exchange Commission and must also report to the Board of 

        Directors. 

     (2.4) Business ethics

       In order to give maximum benefit to shareholders for which the Board has a policy to recognize 

its important together with target attainment, therefore, the Board set a target and a procedure in order to reach the 

target as mentioned in the vision chapter. Therefore, it is a duty of the director management and all employees to acknowledge 

and observe policy and regulation as stipulated in business ethics guideline.
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2020 2019

No of directors Total (million baht) No of directors Total (million baht)

Director’s fee 7 4.76 7 4.37

Other rewards - - - -

Total 4.76 4.37

     (2.5) Control System and Internal Audit

       The company has a policy in order to ensure efficiency and adequacy with acceptable risk 

level and suitable to surrounding conditions of the organization.  The internal auditor regularly monitored activities in 

order to adjust control measures more suitable to the surrounding and changeable risks. The Board has evaluated the 

company’s control system and concluded that the present control system is adequate and appropriated and can prevent 

the improper use of assets from management and authorized person. In the past, there was no flaw of this system and 

the company is confidence that the internal auditor will efficiently control the operations as directed by the company. 

       The board gives the importance of risk management including risk related to company’s operation 

according to 56-1.

   (3) Board of Director’s Meeting

     There were 12 meetings in 2020, invitation letters together with agenda were sent out at least seven 

days in advance allowing them enough time to study and adequacy of meeting time. In the meeting, each director can 

openly discuss the matter. In the case, dealing with an important issue, the interested director must stay outside the 

meeting room.

   (4) Remuneration of directors and management

     Remuneration of the directors: The company has clearly set the remuneration of the directors, which 

corresponds to that of the industry and competitive enough to maintain the directors with the required qualification. Such 

remuneration was approved by the shareholders. In addition, there was an increase in audit committee’s remuneration 

according to the increase in their amount of work.

     Remuneration of management: Management’s remuneration follows the company’s policies by relating 

to the performance of the company and each individual executive. 

  Details of remuneration in 2020

   - Directors
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2020 2019

No of directors Total (million baht) No of directors Total (million baht)

Salary and Bonus 13 53.79 13 55.19

Provident Fund 13 1.10 13 1.15

Total 54.89 51.68

   - Executive directors and management

     Other not in the form of financial reward

      Directors    none

      Executive directors and management none

   (5) Development of Directors and managements

     Director must be self-developed by attending seminar or meeting with the Thai institute of directors, 

Stock exchange of Thailand, Securities exchange commission and related institutions as details as follows:

     - Mr.Kittiphat Suthisamphat, Vice President and Managing Director

      25th Program for Senior Executives in Criminal Justice Administration

 9.2 Subcommittee

   The Board appoints a subcommittee to oversee the following:

   1) Sub Audit Committee was set up in 1999 is having a two-year term which consists of three independent 

members, those are: 

    1. Mr.Ninnat Olanvoravuth, Chairman of the Audit Committee and Independent Director 

    2. Mrs.Chavida Srisangnam, Audit Committee member and Independent Director 

    3. Mr.Surasak Gosiyachinda, Audit Committee member and Independent Director

    The committee hold meeting five times in 2020 and reported to the board, the role of the audit committee 

and scope of authorities are of following

   2) The search and compensation committee was set up in 2011 is have a two-year tenure and composes 

of 3 directors as follows.

    1. Mr.Surasak Gosiyachinda, Chairman of search and compensation committee and an independent 

     director  

    2. Mrs.Chavida Srisangnam, A committee member and director

    3. Mr.Supote Tonurat, A committee member and an independent director  
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    The search and compensation committee hold two meeting in 2020 has a role to find a suitable candidate 

to be nominated as a director or a management who must have full qualification criteria set by section 68 of public 

company act 1992 and not having characteristics forbidden by The Security Exchange Commission. The company has 

given an opportunity to shareholders to select and nominate a person for directorship at the shareholder’s meeting in 

2021 and will inform shareholders via the exchange channel or by the company’s website. By the exchange regulation 

forbidden any person to be appointed as director more than 5 listed companies. Once the board has decided to select 

a new candidate as a director which the board must forward to the shareholder’s meeting for approval. The committee 

must use compensation date of the same type and size of industry and operating results which will be criteria to set the 

compensation and will forward the findings to the shareholder’s meeting.    

   3) Risk management committee was set up in 2011 appointing risk management committee order to 

oversee various risks of the company, the committee has a two-year tenure and composes of the following 3 persons.

    1. Mr.Kittiphat Suthisamphat, Chairman of risk management committee

    2. Mr.Ninnat Olanvoravuth, A committee member

    3. Mrs.Napaporn Suthipongchai, A committee member 

    The committee hold meeting one time in 2020 and reported to the board, the role of the audit committee 

and scope of authorities are of following

 9.3 Selection of Director and Management

   The company appoints a search committee in order to find a candidate to be nominated as director or 

management, the candidate must possess full qualification criteria set by section no. 68 of Public Company Act 1992 

and not having characteristics forbidden by The Security Exchange Commission regarding to application and approval on 

initial public offering dated March 22, 2002. The selection procedures will be as follows:

   Component and appointment of the Board of Directors 

   According to the company’s policies, the board of directors must not have less than five members and half 

of the directors must be local residents of Thailand. Board members must be in board of directors, not more than five 

companies. Additionally, to create the board of directors meeting, members of the board of directors must attend more 

than the half of members.

   In voting for directors’ selection, the shareholders meeting will choose director by representing one share for 

one vote. Each of the shareholders needs to vote for all the shares in possession to select one or more person to be 

directors. The persons who receive the highest scores will be appointed as directors as many as the available positions 

allow. In the case of equal score, the chairman of the Board will make the final decision. 

   In every annual shareholder meeting, one third or nearest to one third of the directors will be retired. 

   For official appointment of directors with legally bound signatures, the president or the vice president needs 

to sign and affix the company’s seal or two of the directors jointly sign and affix the company’s seal on. The Board of 

the Directors has the authority to change legally bound directors.
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   Consideration in appointing independent director.

   There are 4 independent directors by December 31, 2020 with qualifications as follow

   A) To be not able to hold more than 0.5 percent of voting right in the company, subsidiary or joint companies 

    or an individual person who may have a conflict of interest.

   B) Not an employee, staff or consultant who receive salary or the management of the main company, subsidiary 

    or joint companies or an individual person who may have a conflict of interest.

   C) Not related by blood or legally registered whether to be parent, spouse, cousin and children together with 

    the child spouse of the management, major shareholders who has a power to control or an individual 

    who was nominated to management position or who has an authority to control the company or the 

    subsidiary company.

   D) No business relationship with the company, the main, the joint companies or an individual who may have 

    a conflict of interest that may obstruct this dependent thinking and no other way that prevent this freedom 

    of thinking related to the company’s operation.

   In addition, regarding to the company’s policies, independent directors must not hold the position more than 

nine years.

   Component and appointment of the Management Committee

   The board of directors appoints the management committee by choosing from the board of directors’ directors. 

   Component and appointment of the Audit Committee

   The board of directors appoints the audit committee by choosing at least three the qualified persons according 

the Security Exchange of Thailand’s notification. Each audit committee member has a two-year tenure term.

   Component and appointment of a search and compensation committee

   The board of directors appoints a search and compensation committee by selecting from number of directors 

for a suitable candidate and to consider compensation- meeting fee and other which is in line with other industries of 

the same size. Most of selected committees are independent directors who have a two-year tenure.   

   Component and appointment of risk management committee

   The board of directors appoints a risk management committee by selecting from number of directors for the 

purpose of overseeing various risk and have a two-year tenure. 

 9.4 The control operation of the affiliated and subsidiary companies

   - None -
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 9.5 Supervision the use of Internal Information 

   In supervising the use of internal information, the company has set working rules to be equitable to all 

shareholders by informing the directors, management and employees not to use information that has not been released 

to the public for self-benefit, directly or indirectly. Employees must possess ethical works and will not seek or accept 

from others any kind of benefits, directly or indirectly. In any case, if director, management, or employee violates the 

rules in wrong full act, the company will evoke punitive measures, with employment termination as highest scheme. The 

important policies are listed below;

   1) The company has disclosed to directors, management, and employees regarding the announcement of 

the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand that states any changes in stock ownership of the company’s 

directors and management must be notified within 3 days following the changes to the office of the Board of Governors 

of the Stock Exchange of Thailand following its Article number 59 of the Stock and Stock Exchange Act B.E. 2535. 

Additionally, notification to company’s secretary is compulsory for recording purpose. Summary of stock own individually 

by directors and management must be presented to the Board of Directors for its acknowledgement in the next Board 

meeting. Punitive measures have also been announced in case of the rules not being followed by. 

   2) The company has regulated that no financial information or other confidential information which might  

be influencing to the stock price be distributed to non-related outsiders. Additionally, stock trading transaction is prohibited 

one month before the public disclosure of the financial or related information. Stock trading transaction cannot be proceeded 

unless 24 hours after the public disclosure. Failing to complying with the regulations will be considered a serious violation 

to the company’s rules. Any director, management, or employee that violates the rules will be subject to punitive measures 

that range from formal warning, wage cut, suspension, to termination. 

   These regulations have been acknowledged and agreed upon from the Board of Directors.  

   The company has disclosed information regarding stock ownership of each director and management in the 

annual report following requirement set by the office of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand. Also, 

the company’s Board of Directors shall always be informed of the changes pertain to any of the director or management’s 

stock ownership. To make the regulations be practical, the company has set guidelines that are;

   1) Confidential information should be allowed to be handled by only related and concerned parties 

   2) Owner of the information not yet released to public must instruct related parties to strictly follow the 

security procedures to prevent leak of this confidential information

 9.6 Auditor’s fee

   1) Audit fee

    The company paid audit fee to the of auditor totaled baht 1,705,000

   2) Non-audit fee

    The company paid a fee of baht 390,000 to the auditor for the service rendered by checking that the 

    company must follow conditions set by the Board of investment (BOI).
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10. Corporate Social Responsibility (CSR)

  Social Responsibility Policy

  The Company intends to do business by adhering to a Good Corporate Governance and Business Ethical with 

an intention to create stability growth to the company in conjunction with the development and responsibility toward the 

society and environment but must think the important of all stakeholders. Therefore, the company urges the directors, 

management and employees to realize to the important in participation toward society and environment as follow.

  1. Fair trade practice

   The company is conducting business with the competitive framework by adhering to fair trade principle within 

legal framework and business ethics on the basis of fair return of both sides. Conducting business must not cause bad 

reputation to the company and have legal conflicts as follow.

   - Do not ask-accept or agree to accept cask or other benefit beyond the trade terms.

   - To create good relationship and cooperation and to jointly develop product with the trade partner in 

    order to attain efficiency in the long term.

   - To keep secret information of trade partner and not to use for self benefit or the outsiders.

   - Not to do anything related to the breach of intellectual property and encourages the management an 

    employee to use the company’s resource and property with efficiency.

   - To strictly comply with trade agreements and not to bring trade partner’s information for self use and 

    related party.

  2. Anti corruption

   The company must conduct business with clarity and to find direction to combat corruption by introducing 

measurements and steps to the management and employee who must.

   Report to the Board of Directors and the Audit Committee once they discovered wrong doing or any abnormal act 

which may defame name of the company or financial position of the company and the cause comes from the following: 

   - From the conflict of interest

   - The misdeeds caused by the flaw of internal control

   - Act against law of The Stock Exchange, rules and regulations of stock council and other related rules 

    and regulations to the company.

   All this, The Board of Directors will instantly amend the flaw including a measurement to prevent the recurrence.

  3. To respect human rights

   The company will treat employee with politeness to with equitable respect their basis human rights including 

the trade partner and the others.

  4. Fair treatment to labor

   The company paid fair remuneration of wages which is suitable to their responsibility, experience and skills 

and results of performance including the transfer results of performance including the transfer reward and punishment. 

Employee will perform with honesty and the company offers fair welfare.
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   The company will stress the important of work environment and considers the priority of safety to live and 

health of employee. The management of each live of work must take responsibility for the operation complying with the 

policy, continuously and efficiently. Finely, must continuously trained employee.

  5. Responsibility toward consumers

   The company is continuously developed products in order to respond to demand from social, environment 

and buyers in order to give full benefit and a reduction of global warming, this can be illustrated by producing. A research 

and develop bio polymers film which is more friendly to environment and climate, the bio polymers film in degrade able 

which can contribute to environmental protection

   The company is giving the important of responsibility to the stakeholders, such as, shareholders, customers, 

trade partners and competitors and applying business ethics as away to conduct business, responsibility toward customers 

are as follow.

   To treat customers by using the basic honesty and fairness including the disclosure of information related 

to goods and services with adequacy and not to distort facts.

   To perform accordingly to trade conditions and to give kindness service to customers.

   Complaints from customers must be attended in order to respond to the need of customers

   To keep trade secret of customers and never bring out secret for own use or to give information to other people.

   To give quality products and services with consistent including development of excellent products and services. 

To develop new innovation in order to add continuous value to products and to respond to the demand from customers

   Do not mark up too much profit as compare to quality of products and service and try to avoid unfair conditions 

imposed on customers.

  6. To preserve environment

   The company has a responsibility toward community, social and environs.

   Refrain from producing damages to the country, natural resources and social environment as the whole.

   To promote activities which will benefit the community and social in general.

   To instill conscience and responsibility toward the community and society.

   To act or control as to strictly follow related rules and regulations.

11. Internal Control and Risk Management

 11.1 The Board of Directors Opinion 

   The company is aware the importance of risk management and adequacy of internal control to suit business 

activities in order for efficient management and can prevent or reduce risk or damage to company’s assets including the 

observation of rules and regulations and related law which the company has taken important steps related to the internal 

control as follow:

   1. To set organizations structure to be in line with objective and nature of business including line of 

responsibilities and line of command within the company.

   2. Clear authorities of management and subordinates, approval authorities, division of duties in part of 

operators and internal auditor in order to have a balance of power and a counter check.
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   3. The audit committee considered that the internal control system related to financial statement is appropriated 

and accountability including the safeguard of properties as conformed to stipulated rules and regulation.

   The Board of Director’s meeting no 12/2020 held on December 24, 2020 which the audit committee 

attended the meeting, and evaluated the adequacy of internal system by making queries to the management covering 5 

issues such as organization and environment, risk management, the operation control from management, information and 

communication, and follow up system. The committee considered that the company has an adequate of internal control 

system including transaction with major shareholders, directors, management or related persons.

 11.2 Audit Committee’s Opinion (Audit Committee Report)

 11.3 Head of Internal control

   Name:   Miss Sarinthip Thanawadee

   Education: Bachelor of Accountancy, University of the Thai Chamber of Commerce

   Work Experience 

   : 2016 – Present Internal Audit Manager – A.J. Plast Public Company Limited

   : 2015–2016 Assistant Internal Audit Manager – Index Living Mall Company Limited

   : 2008–2015 Assistant Internal Audit Manager – Advanced Research Group Company Limited

   Related Training

   : Internal Audit Procedure – The Institute of Internal Auditors of Thailand

   : CPIAT - The Institute of Internal Auditors of Thailand

12. Transaction with Related Parties 

 During the past one year, the company hasn’t conducted transactions with related parties of directors. 

13. Management Discussion and Analysis (MD&A) 

 The operating result

  Overview of Past Operating Result   

  Sales revenue has increased (Details in table 4.2 Revenue Structure). The company has expanded both domestically 

and internationally to maintain market share since there has been an expansion in product needs. Currently, the company 

is the market leader for BOPP, BOPET, and BOPA films. For CPP films, METALIZED films and COATED films the company 

was able to capture some market share for both domestic and export markets. Furthermore, the company gains competitive 

advantage over importers partly due to import duty, which eventually bares higher cost for imported films. More importantly, 

the company has prioritized the strategy on producing high-quality products, satisfying customers’ needs, and having reasonable 

pricing. Also, the company has placed importance on excellent after-sales service and maintaining close relationship with customers. 

  The company has closely monitored the movement of foreign exchange since there were incurred affects in the 

past. The company has made a forward exchange contract with domestic financial institutes to prevent risks from volatile 

foreign exchange that may cause an impact by receiving less Thai currency from export sales or payment to foreign 

creditors details in no. 21 and 30 note to financial statement as at December 31, 2020).
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  Past Operating Performance

  In 2020, sales revenue increased by 399.37 million baht or 5.81 percent (from 6,870.42 million baht in 

2019 to 7,269.79 million baht in 2020), the main reason was sales volumes increased according to the higher demand, 

as a result the company has a higher gross margin from the same period last year, especially BOPET film which has a 

higher gross margin than other films. Cost of sales to revenue ratio decreased by 4.70% (from 91.20% in 2019 to 

86.50% in 2020) due to production efficiency control and raw material cost decrease. Others income decreased by 

32.24 million baht, other income of the company consists of scrap sales and tax cards income and gain on equipment 

disposal and a profit from foreign currency exchange of 27.06 million baht as the company entered into buying and 

selling forward exchange contracts in order to hedge against the fluctuation in the foreign exchange rate of buying and 

selling contracts. Our selling and administrative expenses decreased by 13.35 million baht (from 490.28 million baht 

in 2019 to 476.93 million baht in 2020), because the company had a policy to manage expenses more efficiently. 

Furthermore, our financial expenses, consisting of interest expense and bank fee, decreased by 11.77 million baht 

due to lower interest burden. The company has a lower loan burden from regular repayments of loans and interest. This 

affected the performance to be increased by 296.08 million baht or 125.37% (from 236.17 million baht in 2019 to 

532.25 million baht in 2020). However, the film products of BOPP, BOPET, BOPA, METALLIZED and CPP are still in 

great demand and will continue to expand.

  Financial Position 

  Assets

  Total assets ending 2018-2020 are 9,115.71 million baht, 8,672.67 million baht and 9,533.82 million 

baht respectively. The assets compose of land, building, and equipment equivalent to 68-74 percent, net trade account 

receivable notes 9-12 percent, and net inventories 13-17 percent. The increase/decrease of net assets between 

2018-2020 mainly came from an investment in METALLIZED line number 7 and BOPA (Nylon) line number 3 in 2018 

and the increase in the right of use assets in 2020 according which conformed to Thai Financial Reporting Standard 

No.16, lease agreement (details in notes no. 4.7 and 10 to financial statement as of December 31, 2020). Also, 

the decrease in trade accounts receivable due to the ability to collect receivables better and decreasing inventories in 

accordance with the company policy.

  The amount of account receivable between 2018 and 2020 was 1,017.49 million baht, 798.23 million baht 

and 752.42 million baht respectively due to the ability to collect receivables better and decreasing inventories. The 

inventories in 2018 were 1,539.83 million baht, 2019 were 1,377.26 million baht, and 2020 were 1,268.28 million 

baht respectively because the companies improved debt collections and inventories turnover together with the products 

demand in the market that helped the efficiency of the circulated assets management in the past three years. The average 

period of debt collection was 46 days, 48 days and 40 days in 2018 to 2020 as compared to age of debtors and 

granting credit policy which the company considered from the basic of financial position, payment history and the purchase 

volume of customers which appeared that debt collection has improved and the majority of debt outstanding not yet 

matured (details in no.6 note to financial statement as of December 31, 2020).

  As of December 31, 2020, the total assets were 9,533.82 million baht. Main assets consist of land, building 

and net assets totaled of 6,502.21 million baht, net trade account receivable 829.63 million baht, inventories of 

1,268.28 million baht and the right of use assets of 661.56 million baht. The total assets increased was derived from 

the right of use assets and land investment to expand production capacity.
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  The long-term investment at the end of 2020 was 90.47 million baht because the majority of shareholders group 

wished to delist from the stock exchange, that caused the propose price higher than the stock exchange price at the 

end of 2002 (see notes to financial statements no 4.5,4.15 and 8 as of December 31, 2020).   

  Liquidity

  The circulation of cash from operations has improved for the past three years this due to the efficiency in 

managing trade accounts receivable and inventories, the improvement of average receivable collection period and the 

average inventories turn over caused an improvement of cash circulation. For investment activities, the company invested 

in fixed assets in order to increase production capacities of BOPP, BOPET, BOPA (Nylon), METALLIZED and CPP Films. 

Apart from this the company attempted to pay back long term loan in order to reduce interest payment.

  However, despite the improvement in trade accounts receivable, inventories and trade account payable management, 

the company still depends on the short-term loan for operation activities.

  The ability to pay bank interest and account payable is good – the proportion to pay bank interest at the end 

of 2018 to 2020 is equivalent to 1.21, 3.32 and 7.66 time respectively. However, while the payment of bank interest 

is equivalent to 0.29, 0.66 and 0.72 time respectively, the company believes that the financial institutions will provide 

support in granting overdraft, short term and long term loans as the company has continuously paid back loans and 

interest.

  Source of fund

  Liabilities were 5,706.18 million baht in 2018, 5,076.85 million baht in 2019 and 4,847.51 million baht 

in 2020. Most liabilities consist of long and short term loans totaled 3,713.14 million baht in 2018, 3,452.29 million 

baht in 2019 and 3,002.89 million baht in 2020 respectively. Other items such as account payable from procurement 

of raw materials and packaging materials totaled 1,909.35 million baht in 2018, 1,521.17 million baht in 2019 and 

1,725.53 million baht in 2020 which the company continuously repays the debt.

  At the end of 2020, the company has a total liabilities of 4,847.51 million baht, mostly compose of bank 

overdraft and financial institutions totaled 2,338.01 million baht, trade accounts payable 1,725.53 million baht. The 

decrease of these liabilities derived from the company was able to repay its long-term debt and interest before due (see 

notes to financial statements no. 14 as of December 31, 2020). 

  In 2020, the company has a paid-up capital of 440.00 million baht and premium on share capital of 1,531.67 

million baht (see notes to financial statements no 17 as of December 31, 2020) and accumulated profit of 2,714.63 

million baht. The shareholders’ equity was 4,686.30 million baht in 2020. From the operation results of the pasts years 

that enabled the company to maintain liabilities to equity ratio equal to 1.03:1 as committed to the financial institutions. 

  The company expects that the cash flow from operations will be sufficient for the repayment of capital and 

interest which can affect the liabilities to equity ratio to be reduced in future.

14. Other

 Investors can find company’s information from the form annual informations (56-1) from the website www.sec.or.th 

or the company’s website 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 2563 ได้จัดให้มีการประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบจำานวน 5 ครั้ง และในปี 2564 จนถึงวันที่รายงาน จำานวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชี และผู้

ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ

ผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายใน และแบบการประเมินความเพียงพอของบริษัทฯ ทั้งนี้

ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

 3. สอบทานและใหค้วามเหน็ตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมถึงการเปดิเผย

ขอ้มลู ตามขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่

ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ถูกต้องและครบถ้วน

 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2564 เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความ

เหมาะสมของคา่ตอบแทนแลว้ เหน็ควรเสนอ ดร.วริชั อภเิมธธีำารง เลขทะเบยีน 1378 หรือ 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 2564 

พรอ้มดว้ยค่าสอบบญัชีป ี2564 รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 2,500,000 บาท โดยเป็นคา่สอบบัญชใีนการตรวจสอบงบการเงินสำาหรบัปส้ิีนสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เปน็เงนิ 880,000 บาท คา่สอบทานงบการเงนิไตรมาสละ 275,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 30,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจ

สอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ANNUAL REPORT 202090



(นายนินนาท  โอฬารวรวุฒิ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

  - ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

   การควบคุมภายใน

  - มีการปฏิบตัสิอดคลอ้งกบัข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในเรือ่งการ

   กำาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบบัญชี 

  - ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ

 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฏบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำาเนินงาน

อย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อกำาหนด

และข้อผกูพันตา่งๆ มีการเปดิเผยรายการทีเ่ก่ียวโยงกนัอยา่งถกูตอ้งและมกีารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัระบบการกำากบัดแูลกจิการ

ที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้
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 The audit committee composed of three independent directors who possess the required qualifications set by the 

Stock Exchange of Thailand: Mr.Ninnat Olanvoravuth, Chairman, Mrs.Chavida Srisangnam and Mr.Surasak Gosiyachinda 

as members, and Mrs.Sarinthip Thanawadee served as the secretary to the Audit Committee.

 The Audit Committee has performed duties within the scope and responsibility as assigned by the Board of 

Directors for the conformity of regulations set by the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee held five meetings 

in 2020 and once in 2021 and all members attended the above-mentioned six meetings without the presence of 

management. There were joint meetings with the external and internal auditors, which can be summarized as follow:

 1. The Audit Committee reviewed quarterly and annual financial statements for 2020 and agreed with the external 

auditors that the audited financial statements were prepared in accordance with Thai Accounting Standards and Financial 

Reporting Standards.

 2. The internal control system was reviewed in terms of adequacy, appropriateness, and efficiency. The consideration 

of the internal control reports and the completed assessment form found no important deficiencies relating to the upkeep 

and safeguarding of assets with adequate revelation of reliable information. It is the opinion of the audit committee that 

the company has a proper and effective control system.

 3. The company has a policy on related party transactions to prevent conflict of interest including the full 

disclosure of information according to regulations set by the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange 

Commission. The external auditor has properly disclosed related information pertaining to financial statements and notes 

to financial statements. The Audit Committee has the same opinion with the external auditor that the said transactions 

are reasonable and fully disclosed.

 4. The Audit Committee has recommended the nomination of Dr.Virach Apimeteetamrong, Certified Public Accountant 

(Thailand) No. 1378 or Mr.Chaiyakorn Ounpitipongsa, Certified Public Accountant (Thailand) No. 3196 or Mr.Apiruk 

Ati-anuwat, Certified Public Accountant (Thailand) No. 5202 or Mr.Preecha Shun, Certified Public Accountant (Thailand) 

No. 6718 or Miss Kornkaew Dabkaew, Certified Public Accountant (Thailand) No. 8463 of Dr.Virach and Associated 

as the company’s auditors to be the external auditors with the auditing fee for 2021 not more than baht 2,500,000 

which can breakdowm as follow - audit fee of baht 880,000 and the reviewing fee baht 275,000 per quarter and 

the auditing fee on compliance with BOI terms and conditions at 30,000 baht for each BOI promotion certificate. The 

Audit Committee submits to the Board of Directors for consideration and for approval at the shareholders’ meeting the 

appointment of external auditor as follows:

A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

Audit Committee Report
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(Mr.Ninnat Olanvoravuth)

Chairman of Audit Committee

  - The external auditor has performed duties that require knowledge and professional skill including 

   recommendations for ensuring the effectiveness of internal control.

  - In complying with regulations set by the Stock Exchange of Thailand, public company must rotate the 

   authorized public accountants every five years.

  - The external auditor is independent and has no relationship with the company in performing duty with 

   professional competence.

  In summary, the Audit Committee has fulfilled the responsibility in compliance with the Audit Committee 

Charter that was approved by the Board of Directors and the requirements of the Securities and Exchange Commission 

and the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee is of the opinion that the Company has a proper financial 

reporting system to disclose its financial and operational information sufficiently, correctly and consistently. The Board 

of Directors has the ultimate responsibility for an effective internal control and the adequacy of risk management system 

for ensuring compliance with laws and regulations and disclosure of related party transactions with transparency under 

the good corporate governance principles.
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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 ทีจ่ดัทำาขึน้เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจวา่ งบแสดงฐานะการ

เงิน งบกำาไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงินสด ทีแ่สดงเป็นจรงิและสมเหตสุมผล โดย

ได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการดำาเนิน

การที่ผิดปกติ และได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาล (Good Corporate 

Governance) ขององคก์รเสมอมา และไดต้ระหนักถงึความสำาคัญของสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัข้อมลูของบรษัิทฯ ทีถ่กูต้อง ครบ

ถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สำาหรับประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร

จำานวน 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งได้มีความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่12/2563 เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2563 ไดพ้จิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบ

การควบคุมภายใน และนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการ

ควบคุมภายในและการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความ

เชื่อถือได้ของงบการเงินของ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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(Mr.Narong Suthisamphat)

President

A.J. Plast Public Company Limited

 The Financial Statements of A.J. Plast Public Company Limited are prepared in accordance with Thai Accounting 

Standards and Financial Reporting Standards issued by the Federation of Accounting Professions under the Accounting 

Profession Act, B.E.2547 (2004) and the Accounting Act, B.E. 2543 (2000) and the Notification of the Office of the 

Securities and Exchange Commission by adopting an appropriate accounting policy which is consistently practice and 

taking an account of logical aspects with prudent judgements. Significant materials are adequately disclosed in the notes 

to financial statements which the auditor has expressed his opinion in the auditor’s report.

 The Board of Directors is responsible to prepared financial statements as to assure that the reports statements 

of financial position, statements of comprehensive income, statements of changes in shareholders’ equity and statements 

of cash flows are adequately and properly recorded including the prevention of corruption and malpractice. The BOD is 

well aware the importance of Good Corporate Governance and the shareholders’ rights to receive correct and sufficient 

information in time and equitable in order to make decisions in the shareholders’ meeting. The Company is giving equitable 

opportunities to shareholders in checking the company’s operation or making queries or giving opinions.   

 The Board of Directors has appointed the Audit Committee which consists of 3 independent directors who are 

not executives, to oversee the quality of the financial reports and the internal control system which already expressed 

in the annual report.

 The Board of Director’s meeting no. 12/2020 held on December 24, 2020 has considered and evaluated 

the adequacy of the internal control system and Good Corporate Governance concluded that the BOD satisfied with the 

internal control system and Good Corporate Governance which created reasonable credibility in the financial statements 

as of December 31, 2020.

A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

Report of The Board of Directors’
Responsibilities for The Financial Statements
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

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

31 ธันวาคม 2563 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรับผดิชอบ

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 2563 บริษัทมีสินค้าคงเหลือหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ จำานวน 

1,268.28 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ซึง่เป็นรายการท่ีมสีาระสำาคญัตอ่งบการเงนิ สนิคา้สำาเรจ็รปูของบรษิทั

เปน็บรรจภุณัฑป์ระเภทแผน่ฟลิม์พลาสตกิ ผู้บรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประมาณขาดทุนจากการลดมลูคา่สนิคา้ท่ีอาจเกิดขึน้อย่าง

ระมัดระวัง โดยพิจารณาจากความผันผวนของราคาตลาดแผ่นฟิล์มพลาสติก ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ

ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเป็นเกณฑ์

 ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบการมอียูจ่รงิของสนิคา้คงเหลอืและความเหมาะสมของสมมตฐิานทีผู่บ้รหิารใชใ้นการประมาณขาดทนุ

จากการลดมูลค่าสินค้า โดย

 • ประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงเหลือทุกประเภท

 • เขา้ประชมุวางแผนการตรวจนับสินคา้คงเหลอืของบรษิทัและรว่มสงัเกตการณ์การตรวจนบัสนิค้าคงเหลอืพรอ้มเจา้หนา้ที ่

  ของบริษทัตัง้แตเ่ริม่จนจบ และทดสอบความถกูต้องในการกระทบยอดสนิคา้จากวนัท่ีตรวจนบัจนถงึวนัสิน้งวดบญัช ีเพือ่

  ให้มั่นใจว่าสินค้าคงเหลือมีอยู่จริงและมีปริมาณคงเหลือ ณ สิ้นงวดถูกต้องครบถ้วน
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 • ทดสอบความถกูตอ้งในการจัดทำางบตน้ทนุการผลติของบรษิทั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ตน้ทนุต่อหนว่ยมคีวามถกูตอ้ง และมกีาร

  ปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวถูกต้อง

 • เปรียบเทียบต้นทุนสินค้ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับสุทธิ โดยใช้ราคาขายสินค้าภายหลังส้ินปี และหักค่าใช้จ่ายในการขาย

  จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำาคัญ

2. ความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขายต่างประเทศ

 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4.1 รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่บรษิทัไดโ้อนอำานาจการควบคมุในสนิคา้ใหแ้ก่

ลูกค้าแล้ว

 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมจำานวน 7,269.79 ล้านบาท 

เป็นรายได้จากการขายต่างประเทศจำานวน 4,400.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงิน เนื่องจากรายได้จาก

การขายต่างประเทศ มีเงื่อนไขการโอนอำานาจการควบคุมให้แก่ลูกค้าท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการรับรู้รายได้จากการขายต่างประเทศ

ตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันดังกล่าว อาจมีผลต่อความถูกต้องและครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

 ข้าพเจ้าได้ทำาการประเมินและทดสอบระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำาระ รวมถึงการตรวจตัดยอดขายก่อนและหลังวัน

สิน้งวด โดยตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทกึบัญช ีเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายไดจ้ากการขายตา่งประเทศมกีารบนัทกึบญัชถีกูตอ้งครบ

ถ้วนตรงตามงวด

 จากการทดสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำาคัญ

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจำาปีน้ัน ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่

มสีาระสำาคญักบังบการเงินหรอืกบัความรู้ท่ีไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอ่ืนมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัตอ่ข้อ

เท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้า

ต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแล เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

 ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหลา่นี ้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และรับผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจำาเป็น เพือ่ใหส้ามารถจัดทำางบการเงนิท่ีปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจดัทำางบการเงนิ ผูบ้ริหารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง เปดิเผยเร่ือง

ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชี สำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก

บริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการ ในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของข้าพเจา้มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ง

รวมความเหน็ของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคือความเชือ่มัน่ในระดบัสูง แตไ่มไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏิบัติ

งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจากการ

  ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐาน

  การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัตอ่

  ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคัญซึง่เปน็ผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนือ่งจากการทุจรติ

  อาจเกีย่วกับการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงข้อมลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รง

  ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

  สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

  เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร  

 • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบัญชสีำาหรบัการดำาเนนิงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิาร และจากหลักฐานการ

  สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ

  สงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่

  แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล

  ในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป

  ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง  

 • ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ

  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 : 25 กุมภาพันธ์ 2564

 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการ

เงินในงวดปัจจุบัน และกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่

กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่

ควรสือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของข้าพเจา้ เพราะการกระทำาดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมผีลกระทบ

ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders

 A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

Opinion

 I have audited the accompanying financial statements of A.J. Plast Public Company Limited, which comprise 

the statements of financial position as at December 31, 2020, the statements of comprehensive income, changes in 

shareholders’ equity and cash flows for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary 

of significant accounting policies.

 In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial 

position of A.J. Plast Public Company Limited as at December 31, 2020, its financial performance and cash flows for 

the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion

 I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards 

are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I 

am independent of the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the 

Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other 

ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and 

appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters

 Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of 

the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial 

statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.

1. The inventories exist and properly valuation 

 As at December 31, 2020, the Company has inventories after deduction of provision for diminution inventories 

and provision for deteriorated inventories amount of Baht 1,268.28 million, were disclosed in Note 7 to the financial 

statements, which are significant to the financial statements. Finished products of the Company are plastic film packagings, 

so management has to make judgment carefully in the estimation of loss on diminution in inventories may be occurred, 

which considering based on the fluctuation of the plastic film market price and the foreign exchange rates including the 

past experience. 
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 I have audited the existence of inventories and the appropriateness of the assumptions used by the management 

to estimate loss on diminution in inventories by :

 • Evaluating the internal control system on inventories management. 

 • Attend the meeting of the Company to plan checking inventories and observing the physical checking of 

  inventories together with the staff of the Company from beginning to the end, and test the accuracy of 

  inventories reconciliation from checking date to the end of the period. To ensure inventories exist and quantity 

  at the end of the period are properly and complete.

 • Testing the validity of the preparation of the Company’s production costs. To ensure accurate unit costs and 

  allocation of related expenses to such products properly.

 • Comparing the cost of inventories against expected net realizable value calculating from the selling price after 

  year ended less selling expenses.

 The results of a audited are satisfactory, and I found no material misstatement.

2. The completeness of the revenues recognition from export sales

 According to Note 4.1 sale of goods are recognized when the Company has transferred control over the goods 

to the customer.

 The statements of comprehensive income for the year ended December 31, 2020, the Company has revenues 

from the sale total amount of Baht 7,269.79 million, with revenues from export sales amount of Baht 4,400.05 million, 

which is significant to the financial statements. Due to the term of transferring the control to customer is different. 

Therefore, the revenues recognition from export sale from many condition terms may have effect to the accuracy and 

completeness of revenues recognition.

 I have assessment and testing of revenue recognition system, accounts receivable and settlements, cut-off and 

examine the accuracy of related supporting documents of the revenues from export. All audited to ensure the revenue 

recognition from export sales are properly recorded and complete.

 Based on our testing, the result is satisfactory, and I found no material misstatement.

Other Information

 Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included 

in annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report is 

expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.

 My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of 

assurance conclusion thereon.

 In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in 

doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge 

obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

 When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 

communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance 

with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable 

the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue 

as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of 

accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative 

but to do so.

 Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

 My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 

from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. 

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with 

Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud 

or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence 

the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

 As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain 

professional skepticism throughout the audit. I also:

 • Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 

  error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient 

  and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting 

  from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional 

  omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

 • Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are 

  appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of 

  the Company’s internal control.

 • Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 

  and related disclosures made by management.

 • Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based 

  on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may 

  cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material 

  uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the 

  financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based 

  on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions 

  may cause the Company to cease to continue as a going concern.
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(Mr.Chaiyakorn Aunpitipongsa)

Certified Public Accountant Registration No. 3196

Dr.Virach & Associates Office Co., Ltd.

Bangkok : February 25, 2021

 • Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, 

  and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves 

  fair presentation.

 I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing 

of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during 

my audit.

 I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements 

regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be 

thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.

 From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of 

most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. 

I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter 

or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because 

the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such 

communication.
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 และ 5  13,368,849  6,492,582 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 4.3 และ 6  829,626,802  849,684,787 

 สินค้าคงเหลือ 4.4 และ 7  1,268,278,755  1,377,263,717 

 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

  ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 4.16  66,268,942   -

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  -  24,004,031 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,177,543,348  2,257,445,117 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 4.5,4.15 และ 8  90,468,700   -   

 เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.5 และ 8   -  23,952,000 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.6 และ 9  6,502,213,819  6,367,189,391 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 4.7 และ 10  661,556,897   -   

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี 4.8 และ 11  1,774,725  1,966,300 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์  87,499,509  5,268,150 

  เงินค้ำาประกันการเช่าสินทรัพย์  3,326,017  8,631,258 

  ลูกหนี้กรมศุลกากร  6,277,472  5,460,556 

  อื่นๆ  3,155,213  2,758,442 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  100,258,211  22,118,406 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  7,356,272,352  6,415,226,097 

รวมสินทรัพย์  9,533,815,700  8,672,671,214 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
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BAHT

Notes 2020 2019

Current Assets

 Cash and cash equivalents 4.2 and 5  13,368,849  6,492,582 

 Trade and other current receivables 4.3 and 6  829,626,802  849,684,787 

 Inventories 4.4 and 7  1,268,278,755  1,377,263,717 

 Other current financial assets

  Receivables from Buying and Selling Forward Exchange Contacts 4.16  66,268,942   -

 Other Current Assets

  Receivables from Buying and Selling Forward Exchange Contacts  -  24,004,031 

 Total Current Assets  2,177,543,348  2,257,445,117 

Non-current Assets

 Other non-current financial assets 4.5,4.15 and 8  90,468,700   -   

 Investment in related party 4.5 and 8   -  23,952,000 

 Property, plant and equipment 4.6 and 9  6,502,213,819  6,367,189,391 

 Right-of-use assets 4.7 and 10  661,556,897   -   

 Intangible assets 

  Deferred computer softwares 4.8 and 11  1,774,725  1,966,300 

 Other non-current assets 

  Prepaid assets  87,499,509  5,268,150 

  Guarantee for leasing assets  3,326,017  8,631,258 

  Accounts receivable-Customs Department  6,277,472  5,460,556 

  Others  3,155,213  2,758,442 

  Total other non-current assets  100,258,211  22,118,406 

 Total Non-current Assets  7,356,272,352  6,415,226,097 

TOTAL ASSETS  9,533,815,700  8,672,671,214 

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

ASSETS

AS AT DECEMBER 31, 2020
A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 740,574,131 1,366,668,532 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 13 1,725,532,178 1,521,170,436 

 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 40,091,407 10,271,041 

 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 14 412,495,000 479,325,000 

 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 4.7 และ 15  10,199,308  2,050,785 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   - 535,042 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,928,892,024  3,380,020,836 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 เงินกู้ยืมระยะยาว 14  1,184,945,000  1,604,250,174 

 หนี้สินตามสัญญาเช่า 4.7 และ 15  654,676,651   -

 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน 4.10 และ 16  78,999,601  92,582,965

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,918,621,252  1,696,833,139 

รวมหนี้สิน  4,847,513,276  5,076,853,975 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
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LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

AS AT DECEMBER 31, 2020

A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

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

BAHT

Notes 2020 2019

Current Liabilities

 Bank overdrafts and short - term loans from financial institutions 12 740,574,131 1,366,668,532 

 Trade and other current payables 13 1,725,532,178 1,521,170,436 

 Current contract liabilities 40,091,407 10,271,041 

 Current portion of long-term loans 14 412,495,000 479,325,000 

 Current portion of leases liabilities 4.7 and 15  10,199,308  2,050,785 

 Other current liabilities

  Payables from Buying and Selling Forward Exchange Contracts   - 535,042 

 Total Current Liabilities  2,928,892,024  3,380,020,836 

Non-current Liabilities

 Long-term loans 14  1,184,945,000  1,604,250,174 

 Lease liabilities 4.7 and 15  654,676,651   -

 Non-current provisions for employee benefits 4.10 and 16  78,999,601  92,582,965

 Total Non - current Liabilities  1,918,621,252  1,696,833,139 

TOTAL LIABILITIES  4,847,513,276  5,076,853,975 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น 17

  ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  440,000,000 

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

  ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

   หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  440,000,000 

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

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 17  1,531,672,784  876,616,300 

 กำาไรสะสม

  จัดสรรแล้ว

   ทุนสำารองตามกฎหมาย 18  60,000,000  60,000,000 

  ยังไม่ได้จัดสรร  2,654,629,640  2,259,761,712 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  4,686,302,424  3,595,817,239 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  9,533,815,700  8,672,671,214 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

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

BAHT

Notes 2020 2019

Shareholders’ Equity

 Share capital 17

  Authorized share capital

   440,000,000 common stocks of Baht 1 par value  440,000,000 

   399,444,945 common stocks of Baht 1 par value  399,444,945 

  Issued and paid-up share capital

   440,000,000 common stocks at Baht 1 each  440,000,000 

   399,439,227 common stocks at Baht 1 each  399,439,227 

 Premium on share capital 17  1,531,672,784  876,616,300 

 Retained earnings

  Appropriated

   Legal reserve 18  60,000,000  60,000,000 

  Unappropriated  2,654,629,640  2,259,761,712 

 Total Shareholders’ Equity  4,686,302,424  3,595,817,239 

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY  9,533,815,700  8,672,671,214 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY (CONTINUED)

AS AT DECEMBER 31, 2020

A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

 รายได้จากการขาย 7,269,794,437 6,870,421,175 

 รายได้อื่น

  รายได้ขายเศษฟิล์ม  26,895,832  14,532,577 

  รายได้บัตรภาษี  14,184,690  13,936,713 

  กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  6,359,998  29,961,638 

  กำาไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  -  90,524,296 

  กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์  9,626,481   -

  อื่นๆ  19,660,165  64,513,918 

 รวมรายได้อื่น  76,727,166  213,469,142 

รวมรายได้ 7,346,521,603 7,083,890,317 

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขาย 6,288,862,005 6,265,778,062 

 ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย  219,929,772  216,142,016 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  252,245,205  269,764,051 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 19  4,760,000  4,370,000 

 ค่าใช้จ่ายอื่น

  ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์  -  982 

 ผล (กำาไร) ขาดทุนอื่น

  ผลกำาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตรา

   ต่างประเทศล่วงหน้า (20,699,185)   -

  ผลกำาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

   - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (10,728,500)  -   

 รวมค่าใช้จ่าย 20 6,734,369,297 6,756,055,111 

กำาไรจากกิจกรรมดำาเนินงาน  612,152,306  327,835,206 

ต้นทุนทางการเงิน  (79,899,883)  (91,667,419)

กำาไรสำาหรับปี  532,252,423  236,167,787 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (1/2)
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Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

BAHT

Notes 2020 2019

Revenues

 Sales 7,269,794,437 6,870,421,175 

 Other incomes

  Scrap sales  26,895,832  14,532,577 

  Tax cards income  14,184,690  13,936,713 

  Gain on exchange rates  6,359,998  29,961,638 

  Gain on Buying and Selling Forward Exchange Contracts  -  90,524,296 

  Gain on equipment disposal  9,626,481   -

  Others  19,660,165  64,513,918 

 Total other incomes  76,727,166  213,469,142 

Total Revenues 7,346,521,603 7,083,890,317 

Expenses

 Cost of sales 6,288,862,005 6,265,778,062 

 Distribution cost  219,929,772  216,142,016 

 Administrative expenses  252,245,205  269,764,051 

 Directors’ remuneration 19  4,760,000  4,370,000 

 Other expense

  Loss from unused equipment  -  982 

 Other (gains) losses

  Gains on measurement at fair value of Buying and

   Selling Forward Exchange Contracts (20,699,185)   -

  Gains on measurement at fair value of financial assets

   - Investments in related party  (10,728,500)  -   

 Total Expenses 20 6,734,369,297 6,756,055,111 

Profit from operating activities  612,152,306  327,835,206 

Finance costs  (79,899,883)  (91,667,419)

Profit for the years  532,252,423  236,167,787 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (1/2)

ANNUAL REPORT 2020 111



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

 ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

  ที่กำาหนดไว้ 16  18,530,095  (9,932,947)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  550,782,518  226,234,840 

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 4.12

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  1.33  0.59 

 จำานวนหุ้นสามัญที่ใช้คำานวณกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น)  400,658,265  399,439,227 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (2/2)
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BAHT

Notes 2020 2019

Other comprehensive income (loss) for the years

Components of other comprehensive income that will not be 

 reclassified to profit or loss : 

 Gains (losses) on re-measurement of defined benefit plans 16  18,530,095  (9,932,947)

Other comprehensive income for the years  550,782,518  226,234,840 

Earnings per share (Baht) 4.12

 Basic earnings per share  1.33  0.59 

 The number of common stocks used in computation (shares).  400,658,265  399,439,227 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (2/2)

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

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ทุนท่ีออก

และชำาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญ

กำาไรสะสม

รวม ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562  399,439,227  876,616,300  60,000,000  2,073,470,795  3,409,526,322 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2562

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

 ปรับปรุงผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
  ของผลประโยชน์พนักงานท่ีกำาหนดไว้ 16  -   -   -   (9,932,947)  (9,932,947)

รวมกำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2562  -  -  -  226,234,840    226,234,840  

จ่ายเงินปันผล 19  -  -  -  (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

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
 นโยบายการบัญชี 3 และ 8  -  -  -  55,788,200  55,788,200 

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงแล้ว  399,439,227  876,616,300  60,000,000  2,315,549,912  3,651,605,439 

การเพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 17  40,560,773  655,056,484  -  -  695,617,257

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2563 

 กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  532,252,423  532,252,423

 ปรับปรุงผลกำาไรจากการวัดมูลค่าใหม่
  ของผลประโยชน์พนักงานท่ีกำาหนดไว้ 16  -  -  -  18,530,095  18,530,095

รวมกำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2563  -  -  -  550,782,518  550,782,518

จ่ายเงินปันผล 19  -  -  -  (211,702,790)  (211,702,790)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  440,000,000  1,531,672,784  60,000,000  2,654,629,640  4,686,302,424 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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BAHT

Notes
 Issued and 
 paid-up 

 share capital 

Premium on 
share capital

 Retained earnings
 Total

Legal reserve Unappropriated 

Beginning balances as at January 1, 2019  399,439,227  876,616,300  60,000,000  2,073,470,795  3,409,526,322 

Comprehensive income for the year 2019

 Profit for the year  -   -  -  236,167,787  236,167,787 

 Adjust losses on re-measurements 
  of defined benefit plans 16  -   -   -   (9,932,947)  (9,932,947)

Total comprehensive income for the year 2019  -  -  -  226,234,840    226,234,840  

Dividend payment 19  -  -  -  (39,943,923)  (39,943,923)

Balances as at December 31, 2019  399,439,227  876,616,300  60,000,000  2,259,761,712  3,595,817,239

Cumulative effects of changes in 
 accounting policies 3 and 8  -  -  -  55,788,200  55,788,200 

Balance as after adjustment  399,439,227  876,616,300  60,000,000  2,315,549,912  3,651,605,439 

Capital increase in common stocks 17  40,560,773  655,056,484  -  -  695,617,257

Comprehensive income for the year 2020 

 Profit for the year  -  -  -  532,252,423  532,252,423

 Adjust gains on re-measurements 
  of defined benefit plans 16  -  -  -  18,530,095  18,530,095

Total comprehensive income for the year 2020  -  -  -  550,782,518  550,782,518

Dividend payment 19  -  -  -  (211,702,790)  (211,702,790)

Balances as at December 31, 2020  440,000,000  1,531,672,784  60,000,000  2,654,629,640  4,686,302,424 

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

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

 กำาไรสำาหรับปี  532,252,423  236,167,787 

 ปรับรายการที่กระทบกำาไรสำาหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน :

  ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์  291,287,195  275,138,191 

  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้  13,575,720   -   

  ค่าตัดจำาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์  501,908  787,258 

  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9   -    1,336,633 

  หนี้สูญ   -    373,210 

  ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ  1,085,794  771,351 

  กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า  (6,573,927)  (291,888)

  ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์  -    982 

  กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์  (9,626,481)  -   

  กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น  (5,558,874)  (2,325,033)

  กำาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตรา

   ต่างประเทศล่วงหน้า  (66,268,942)  (23,468,989)

  กำาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 

   - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (10,728,500)  -   

  รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำาหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  -  (4,496,618)

  รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำาหน่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน   -  (3,570,999)

  ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่  -  595,728 

  ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์  220,000  1,194,500 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์   -    89,000 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากโรงงานระหว่างก่อสร้าง   -    669,546 

  ดอกเบี้ยจ่าย  71,419,714  80,969,765 

  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  5,836,598  24,666,158 

 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  817,422,628  588,606,582

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (1/3)
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BAHT

2020 2019

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES :

 Profit for the years  532,252,423  236,167,787 

 Adjustments to reconcile profit for the years to net cash provided from (used in) operation :

  Depreciation of plant and equipment  291,287,195  275,138,191 

  Depreciation of right-of-use assets  13,575,720   -

  Amortization of computer softwares  501,908  787,258 

  Impairment loss according to TFRS 9   -    1,336,633 

  Bad debts   -    373,210 

  Loss on deteriorated inventories  1,085,794  771,351 

  Reversed loss on diminution in inventories  (6,573,927)  (291,888)

  Loss on unused equipment  -  982 

  Gain on disposal of assets  (9,626,481)  -

  Unrealized gain on exchange rates  (5,558,874)  (2,325,033)

  Gains on measurement at fair value of Buying and

   Selling Forward Exchange Contracts  (66,268,942)  (23,468,989)

  Gains on measurement at fair value of financial assets

   - Investments in related party  (10,728,500)  -

  Increase in other income from the write-off of trade and other payables  -  (4,496,618)

  Increase in other income  from the write-off assets acquisition payables   -  (3,570,999)

  Increase in production cost from prepaid spare parts  -  595,728 

  Increase in production cost from prepaid assets  220,000  1,194,500 

  Increase in administrative expense from prepaid assets   -    89,000 

  Increase in administrative expense  from prepaid factory under construction   -    669,546 

  Interest expenses  71,419,714  80,969,765 

  Long-term employee benefits expenses  5,836,598  24,666,158 

 Profit from operation before changes in operating assets and liabilities items  817,422,628  588,606,582

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

 A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS (1/3) 

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

หน่วย : บาท

2563 2562

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  19,574,612  259,905,858 

 สินค้าคงเหลือ  99,774,364  72,076,063 

 ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  24,004,031  23,681,651 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  4,091,554  3,057,062 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  214,209,410  (367,280,018)

 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน  29,820,366  (18,115,184)

 เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  (535,042)   -   

 เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (889,867)  (854,767)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  1,207,472,056  561,077,247 

 จ่ายชำาระดอกเบี้ย  (71,742,914)  (81,948,202)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  1,135,729,142  479,129,045 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 จ่ายเงินซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (408,011,989)  (148,513,380)

 จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (310,333)  (69,300)

 เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์  12,239,065   -   

 จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์  (87,499,509)  (1,608,800)

 ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง   -  (12,187,615)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (483,582,766)  (162,379,095)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง  (620,162,312)  (840,383,675)

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  357,854,826 1,092,145,174 

 เงินสดจ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะยาว  (843,990,000)  (508,826,667)

 เงินสดจ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่า  (16,839,451)  (1,266,029)

 เงินสดจ่ายชำาระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน  (6,080,942)  (14,174,650)

 เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ  40,560,773   -  

 เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  655,056,484   -  

 จ่ายเงินปันผล  (211,702,790)  (39,943,923)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (645,303,412)  (312,449,770)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (2/3)
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BAHT

2020 2019

(Increase) decrease in operating assets items

 Trade and other current receivables  19,574,612  259,905,858 

 Inventories  99,774,364  72,076,063 

 Receivables from Buying and Selling Forward Exchange Contracts  24,004,031  23,681,651 

 Other non-current assets  4,091,554  3,057,062 

Increase (decrease) in operating liabilities items 

 Trade and other current payables  214,209,410  (367,280,018)

 Current contract liabilities  29,820,366  (18,115,184)

 Payables from Buying and Selling Forward Exchange Contracts  (535,042)   -   

 Repayment for long-term employee benefits  (889,867)  (854,767)

Cash provided from operating activities  1,207,472,056  561,077,247 

 Interest expenses paid  (71,742,914)  (81,948,202)

Net Cash Provided from Operating Activities  1,135,729,142  479,129,045 

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES :

 Purchase of property, plant and equipment  (408,011,989)  (148,513,380)

 Purchase of computer softwares  (310,333)  (69,300)

 Cash received from disposal assets  12,239,065   -   

 Prepaid assets  (87,499,509)  (1,608,800)

 Interest recorded as cost of assets under installation   -  (12,187,615)

Net Cash Used in Investing Activities  (483,582,766)  (162,379,095)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES :

 Decrease in bank overdrafts and short-term loans from financial institutions  (620,162,312)  (840,383,675)

 Proceeds from long-term loans  357,854,826 1,092,145,174 

 Repayment for long-term loans  (843,990,000)  (508,826,667)

 Repayment for leases contracts liabilities  (16,839,451)  (1,266,029)

 Repayment for assets acquisition payables  (6,080,942)  (14,174,650)

 Proceeds from capital increase in common stocks  40,560,773   -   

 Proceeds from premium on share capital  655,056,484   -   

 Dividend payment  (211,702,790)  (39,943,923)

Net Cash Used in Financing Activities  (645,303,412)  (312,449,770)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

 A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS (2/3)

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

2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน  6,842,964  4,300,180

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  33,303  (24,055)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  6,876,267  4,276,125 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  6,492,582  2,216,457 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  13,368,849  6,492,582 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด 

 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุน

  ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  23,952,000   -   

 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากกำาไรสะสม  55,788,200   -   

 อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน  2,978,543  6,170,306 

 อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์  5,048,150  37,254,979 

 วัตถุดิบที่ใช้ไปบันทึกเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง  14,698,731  95,103,959 

 โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นอะไหล่ (สินค้าคงเหลือ)   -    5,088,429 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากรับโอนยานพาหนะ  1,813,206   -   

 สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากผลกระทบการนำามาตรฐานการรายงาน

  ทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติใช้  128,291,705   -   

 สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า  551,372,920   -   

 ปรับปรุงค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายตามวิธีเส้นตรงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้  (6,345,214)   -   

 ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน

  ผล (กำาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ของพนักงานท่ีกำาหนดไว้  (18,530,095)  9,932,947

  กำาไรสะสมเพิ่มขึ้น (ลดลง)  18,530,095  (9,932,947)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (3/3)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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BAHT

2020 2019

Net increase in cash and cash equivalents before exchange rate effects  6,842,964  4,300,180

Exchange rates effects on cash and cash equivalents  33,303  (24,055)

Net increase in cash and cash equivalents  6,876,267  4,276,125 

Cash and Cash Equivalents as at January 1,  6,492,582  2,216,457 

Cash and Cash Equivalents as at December 31,  13,368,849  6,492,582 

Additional Disclosure Items to Cash Flows Statements

Non-cash flows items comprise : 

 Increased in other non-current financial assets

  from investments in related party  23,952,000   -   

 Increased in other non-current financial assets from retained earnings  55,788,200   -   

 Increase in plant, machineries and accessories from assets acquisition payables  2,978,543  6,170,306 

 Increase in plant, machineries and accessories from prepaid assets  5,048,150  37,254,979 

 Raw materials used and recorded as cost of machineries installation  14,698,731  95,103,959 

 Transfer advance payments for assets to be spare parts (Inventories)   -    5,088,429 

 Increase in right-of-use assets from vehicle transferring  1,813,206   -   

 Increase in  righ-of-use assets from the impact due to

  TFRS 16 : Lease adoption  128,291,705   -   

 Increase in right-of-use assets from leases liabilities  551,372,920   -   

 Adjust accrued land rental by straight-line method to right-of-use assets  (6,345,214)   -   

 Effect from provision for long-term employee benefit adjustments

  Gain (loss) on re-measurement of defined benefit plans  (18,530,095)  9,932,947

  Increase (decrease) in retained earnings  18,530,095  (9,932,947)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

 A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED 

STATEMENTS OF CASH FLOWS (3/3)

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

แห่งประเทศไทย

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

ลักษณะของธุรกิจ
ผลิตและจำาหน่ายแผ่นฟิล์มพลาสติก โดยขายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ 

เศษฟิล์มมีการจำาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 2.1 งบการเงินน้ีได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้

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

  คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

   ในระหว่างปี บริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

  ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม

  ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด

  ให้มีข้ึน เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

  ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำามาตรฐานการรายงาน

  ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัท ยกเว้นมาตรฐานการ

  รายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการสำาคัญ สามารถสรุปได้ดังน้ี

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

  มาตรฐานการบัญชี

  ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการสำาหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

บริษััท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับท่ี 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน

  ฉบับท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน

 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับท่ี 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

  ฉบับท่ี 19 การชำาระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าว กำาหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการ

 เงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำาหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด

 ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการคำานวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดง

 รายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน

  การนำามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติ มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทจากรายการดังต่อไปน้ี

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

  วันท่ีเร่ิมต้นใช้มาตรฐานคร้ังแรกกลุ่มบริษัทได้เลือกใช้วิธีไม่ต้องปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบใหม่ และรับรู้ผลกระทบสะสม 

 โดยปรับปรุงยอดยกมา

  • การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์ทางการเงิน 

 โดยไม่จำาเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุน

 ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุสำาหรับลูกหน้ีการค้า โดยผู้บริหารของบริษัทพิจารณาแล้วว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต

 ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญให้มีการปรับปรุงกำาไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563

  • การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัทวัดมูลค่า

 ยุติธรรม และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

  • การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง - บริษัทรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วย

 มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีเข้าทำาสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลง

 ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านกำาไรหรือขาดทุน ท้ังน้ีบริษัทได้เลือกการบัญชีป้องกันความเส่ียงมาถือปฏิบัติ

 สำาหรับรายการตราสารอนุพันธ์โดยส่วนใหญ่ โดยบริษัทถือว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงท้ังหมดของบริษัทท่ีมีอยู่เดิม

 ก่อนท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ยังคงมีความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงต่อไปได้ สำาหรับ

 ตราสารอนุพันธ์ท่ีถูกกำาหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงเพ่ือการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม บริษัทจะรับรู้การ

 เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

 ยุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงสำาหรับความเส่ียงท่ีป้องกัน จะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ี

 มีการป้องกันความเส่ียงน้ัน พร้อมกับรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการนำามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติแสดงใน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า

  มาตรฐานฉบับน้ีได้กำาหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า 

 และกำาหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่

 สินทรัพย์อ้างอิงน้ันมีมูลค่าต่ำา

  บริษัทนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำามาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงยอดยกมา ณ วันท่ีนำามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก ซ่ึงไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อน

 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ บริษัทจะรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสำาหรับสัญญาเช่า ท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานด้วยมูลค่า

 ปัจจุบันของเงินจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของบริษัท ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 และรับรู้สินทรัพย์เท่ากับหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยจำานวนเงินของการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่าย 

 ซ่ึงเก่ียวข้องกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันท่ีนำามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก และสำาหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภท

 เป็นสัญญาเช่าการเงิน รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิม ก่อนวันท่ีนำามาตรฐาน

 การรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติคร้ังแรก

  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการนำามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติแสดงใน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที ่

  1 มกราคม 2564

   สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

  รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนว

  ปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

   ฝา่ยบรหิารของบรษิทั อยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมตีอ่งบการเงนิในปทีีน่ำามาตรฐานการรายงานทาง

  การเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

 2.4 งบการเงินน้ี ได้จัดทำาข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี

3. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี เน่ืองจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

  ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 บริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ

 ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทได้

 เลือกไม่ต้องปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบใหม่ และรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมา

  ผลกระทบตน้งวดป ี2563 จากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีนือ่งจากการนำามาตรฐานดงักลา่วมาถอืปฏบิตัแิสดง 

 ได้ดังนี้
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ผลกระทบจาก

31 ธันวาคม 2562

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 16
เร่ือง สัญญาเช่า

1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  -  24,004,031  -  24,004,031

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

 - ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือขาย

  เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  24,004,031  (24,004,031 )  -  -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  79,740,200  -  79,740,200

เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  23,952,000  (23,952,000 )  -  -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  6,367,189,391  -  (1,813,206 )  6,365,376,185

สินทรัพย์สิทธิการใช้  -  -  123,759,697  123,759,697

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  1,521,170,436  -  (6,345,214 )  1,514,825,222

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง

  กำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี  2,050,785  -  4,996,332  7,047,117

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  -  535,042  -  535,042

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

 - เจ้าหน้ีจากสัญญาซ้ือขาย

  เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  535,042  (535,042 )  -  -

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน

  ท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี  -  -  123,295,373  123,295,373

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไรสะสม - ยังไม่จัดสรร  2,259,761,712  55,788,200  -  2,315,549,912

(หน่วย : บาท)
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

   รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่บริษัทได้โอนอำานาจการควบคมุในสนิคา้ให้แกล่กูคา้แลว้ รายได้จากการขายแสดง

  มูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และหลังจากหักส่วนลดแล้ว

   ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

   รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำาหนดในระยะเวลา

  ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และปราศจากภาระผูกพัน

 4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

   ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

  เกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุหน้ีตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach)

 4.4 สินค้าคงเหลือ

   สนิค้าคงเหลอื แสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่มลูคา่ใดจะต่ำากวา่ ราคาทนุคำานวณโดยวิธีถัวเฉลีย่

  ถ่วงน้ำาหนัก

   บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสำาหรับสินค้าเสื่อมสภาพ และคาดว่าจะจำาหน่ายไม่ได้และสำาหรับสินค้าที่มี

  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับต่ำากว่าราคาทุน

 4.5 เงินลงทุน

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วน

  ร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุน

 4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

  บริษัทคำานวณค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ซึ่งประมาณไว้ดังนี้
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   ในปี 2562 บริษัทได้ทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือใหม่สำาหรับเครื่องจักร ซึ่งมีผลทำาให้ประมาณการ

  อายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ บันทึกเป็นราคาทุนของ

  สินทรัพย์

   บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

  สนิทรพัยน์ัน้ มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการขายของสนิทรพัยห์รือมลูคา่จากการใช้

  สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

รายการ
อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

2563 2562

ที่ดิน ไม่คิดค่าเสื่อมราคา ไม่คิดค่าเสื่อมราคา

อาคารและโรงงาน 20 - 40 20 - 40

อาคารชุด 10 - 20 10 - 20

ส่วนปรับปรุงอาคารชุด 5 5

เครื่องจักร 15 - 30 15 - 30

เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 5

ยานพาหนะ 5 5

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 - 5 3

สถานที่ทำาการตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน 5 5

ระบบก๊าซธรรมชาติ 5 5
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 4.7 สัญญาเช่า

  สินทรัพย์สิทธิการใช้

   บรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล สนิทรพัยสิ์ทธกิารใชว้ดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุหักคา่เส่ือม

  ราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สินทรัพย์สิทธิการใช้จะคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่

  สญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึวันสิน้สดุของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้หรอืวนัสิน้สดุอายสุญัญาเชา่แลว้แต่

  วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

 

  หนี้สินตามสัญญาเช่า

   ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษัทรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 

  คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

  สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำา

   จำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญา 12 เดือน หรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือ

  สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำา จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   โปรแกรมคอมพวิเตอรร์อตดับญัชี แสดงในราคาทนุสทุธจิากรายการตดัจำาหนา่ยสะสม คา่ตดัจำาหนา่ยคำานวณโดย

  วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 5 ปี

 

 4.9 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำานวณข้ึนจากผลแตกต่างช่ัวคราว ณ วันท่ีใน งบแสดงฐานะการเงิน

  ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือ

  ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้

  จ่ายได้แล้วในการคำานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

   บริษัทรบัรูผ้ลแตกตา่งช่ัวคราว ทีต้่องหกัภาษีเป็นสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับัญชหีรือบวกภาษีเปน็หน้ีสนิภาษี

  เงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำาไรทางภาษีจากการดำาเนินงานในอนาคต

  เพียงพอ ที่จะนำาสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้

   บรษิทัจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย/์หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัทีใ่น งบแสดงฐานะการเงนิ 

  และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำา

  สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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 4.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้น

   บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 

  ผลประโยชน์ระยะยาว

  โครงการสมทบเงิน

   บริษัทจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว 

  สนิทรพัยข์องกองทนุสำารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทั และไดร้บัการบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก 

  กองทุนสำารองเลีย้งชพีดงักลา่ว ไดร้บัเงนิสะสมเขา้กองทนุจากพนักงานและเงนิสมทบจากบรษิทั เงนิจา่ยสมทบกองทนุ

  สำารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

  โครงการผลประโยชน์

   สำารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานตลอดอายุการทำางานของ

  พนักงาน โดยการประมาณจำานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำางานให้กับบริษัทในงวด

  ปจัจบุนัและงวดอนาคต ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั โดยผลประโยชนด์งักลา่วไดถ้กูคดิลดเปน็มลูคา่ปัจจบัุน อัตรา

  คิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำานวณโดย

  ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

 4.11 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

   ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คำานวณจากกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษี

  เงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการ

  ที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

 4.12 กำาไรต่อหุ้น

   กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำานวณโดยการนำากำาไรสำาหรับปี หารด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ถือโดย

  บุคคลภายนอกในระหว่างปี

 4.13 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

   รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกไว้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และ

  หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกไว้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา

  แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้จะ

  บันทึกตามมูลค่ายุติธรรม ผลกำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็นรายได้หรือรายจ่ายในแต่ละปี

 4.14 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   กิจการท่ีมีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

  ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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 4.15 เครื่องมือทางการเงิน

  นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

   บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลัง

  ด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจ

  ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย

   บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับ

  กระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำาระ

  เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น 

   สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ท้ังน้ี 

  ผลกำาไรและขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ การเปลีย่นแปลง หรอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักลา่วจะรับรูใ้นสว่น

  ของกำาไรหรือขาดทุน

  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

   สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า

  ยุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ท้ังน้ีสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว 

  หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

  ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

   ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำาหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก

  ต้นทุนการทำารายการและจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัด

  จำาหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการ

  ตดัจำาหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจะรบัรูใ้นสว่นของกำาไรหรือขาดทนุ โดยการคำานวณมลูค่าราคาทนุตดัจำาหนา่ยคำานงึ

  ถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ย

  ที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

   บรษัิทอาจเลอืกวัดมลูค่าหนีส้นิทางการเงนิด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกำาไรหรือขาดทุน เพือ่เปน็การขจดัหรือลดความ 

  ไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำาคัญ

  การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

   บริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการคำานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำาหรับ

  ลกูหนีก้ารคา้ ดงันัน้ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะรบัรู้คา่เผือ่ผลขาดทนุจากผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่

  จะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุง

  ด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

ANNUAL REPORT 2020130



  การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

   สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 

  กต็อ่เม่ือกจิการมสีทิธบิงัคบัใช้ไดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจำานวนเงนิทีร่บัรู ้และกจิการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะชำาระ

  ด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำาระหนี้สินพร้อมกัน

  นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   บริษัทตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรับลกูหนีท้ีค่าดวา่จะเรยีกเกบ็เงนิไม่ได้ โดยอาศยัประสบการณใ์นการเรยีกเกบ็

  หนี้ในอดีตเป็นเกณฑ์

 4.16 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

   บริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำาสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วย

  มูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ทั้งนี้บริษัทแสดง

  ตราสารอนุพนัธเ์ปน็สนิทรพัยท์างการเงนิเมือ่มมีลูคา่ยติุธรรมมากกวา่ศนูย ์และแสดงเปน็หนีส้นิทางการเงนิเมือ่มมีลูคา่

  ยุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

   บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน

  ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

   เพื่อวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง บริษัทจัดประเภทของการป้องกันความเสี่ยง ดังนี้

   • การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด ในกรณีท่ีมีการป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของกระแสเงินสด ซ่ึงเกิดจาก

    ความเส่ียงเฉพาะของสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบัญชีหรือรายการท่ีคาดการณ์ไว้ท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

    ในระดับสูงมากท่ีจะเกิดข้ึน หรือความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสัญญาผูกมัดท่ียังไม่ได้รับรู้

  การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

   การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ส่วนการ

  เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงสำาหรับความเสี่ยงที่ป้องกัน จะรับรู้เป็นส่วนหนึ่ง

  ของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น พร้อมกับรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

   สำาหรับการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเก่ียวข้องกับรายการท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย การปรับปรุง

  มูลคา่ตามบญัชีของรายการนัน้จะถกูตดัจำาหนา่ยเขา้สว่นของกำาไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาท่ีเหลอือยูข่องการปอ้งกนั

  ความเสี่ยงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ การตัดจำาหน่ายนั้นอาจเริ่มต้นทันทีที่มีการปรับปรุงเกิดขึ้น หรือก่อนที่จะยุติ

  การปรับปรงุการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของรายการทีม่กีารปอ้งกนัความเสีย่ง หากมกีารตดัรายการของรายการ

  ท่ีมีการป้องกันความเส่ียงน้ัน บริษัทจะรับรู้ส่วนของมูลค่ายุติธรรมท่ียังไม่ได้ตัดจำาหน่ายเข้าส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที
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 4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำาระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้ง

  สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้

  ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ

  หนีส้นิ ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้งกำาหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ยกเวน้ในกรณทีีไ่มม่ี

  ตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี

  สภาพคลอ่งได ้บรษิทัจะประมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชเ้ทคนคิการประเมนิมลูคา่ทีเ่หมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ ์และ

  พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

   ลำาดบัช้ันของมลูคา่ยตุธิรรมท่ีใช้วัดมลูคา่และเปิดเผยมูลคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิในงบการเงนิแบ่งออก

  เป็น 3 ระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

    ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

    ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

    ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

   ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่า

  ยตุธิรรมสำาหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูคา่ยตุธิรรมแบบเกิดขึน้ประจำา

   ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีกิจการ

  ที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ และเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า

  ยุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกำาหนดที่สั้น

 4.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

   ในการจัดทำางบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและต้ังข้อ

  สมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการ

  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณไว้

   ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำาเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ ในอดีตและปัจจัยต่างๆ 

  รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น 

  บริษัทได้ต้ังประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผล

  ที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำาคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

  คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ คา่เสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ ์คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์คา่ตดัจำาหนา่ยสนิทรพัย์

  ไม่มีตัวตน สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และการประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่

  เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2563 2562

เงินสด 705,000 680,000

เงินฝากธนาคาร 12,663,849 5,812,582

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,368,849 6,492,582

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2563 2562

ลูกหนี้การค้า

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 695,790,950 752,883,670

 เกินกำาหนดชำาระไม่เกิน 3 เดือน 16,851,717 20,544,888

 เกินกำาหนดชำาระ 3 - 6 เดือน 247,215 -

 เกินกำาหนดชำาระ 6 - 12 เดือน 11,281 -

 เกินกำาหนดชำาระมากกว่า 12 เดือน 1,732,665 1,709,843

 รวม 714,633,828 775,138,401

เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า 39,497,037 24,802,048

รวมลูกหนี้การค้า 754,130,865 799,940,449

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1,709,843) (1,709,843)

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 752,421,022 798,230,606

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 35,861,830 32,181,592

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่ 4,238,814 68,269

 อื่นๆ 37,105,136 19,204,320

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 77,205,780 51,454,181

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 829,626,802 849,684,787
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7. สินค้าคงเหลือ

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2563 2562

สินค้าสำาเร็จรูป 343,073,564 351,403,499

งานระหว่างผลิต 32,488,031 43,101,420

วัตถุดิบ 600,212,777 702,919,208

วัสดุหีบห่อ 24,535,233 29,660,291

น้ำามันหล่อลื่น 5,657,799 6,088,431

วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ 2,493,168 6,733,345

อะไหล่ 166,609,583 163,024,056

สินค้าระหว่างทาง 91,321,906 58,778,761

วัตถุดิบระหว่างทาง 8,025,028 25,624,582

อะไหล่ระหว่างทาง 10,093 -

วัสดุสิ้นเปลืองระหว่างทาง - 1,566,684

รวม 1,274,427,182 1,388,900,277

หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (4,289,443) (3,203,649)

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (1,858,984) (8,432,911)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 1,268,278,755 1,377,263,717
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รายการ จำานวนเงิน (บาท)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  -

ผลกระทบจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

 มาถือปฏิบัติใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

 - จัดประเภทเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน 23,952,000

 - ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 55,788,200

ยอดยกมาหลังปรับปรุงผลกระทบสะสมจากการนำามาตรฐานรายงานทางการเงิน

 มาถือปฏิบัติครั้งแรก 79,740,200

ซื้อเพิ่มระหว่างปี  -

กำาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 10,728,500

ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 90,468,700

8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน ประกอบด้วย

  บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำากัด (มหาชน) เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เน่ืองจากมีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 

 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทกิจการ
สัดส่วน

การถือหุ้น %
จำานวนหุ้น ทุนชำาระแล้ว

เงินปันผล

2563 2562

อาหาร 4.99 998,000 200,000 - -

(หน่วย : พันบาท)
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รายการ ที่ดิน
อาคารและ

โรงงาน

อาคารชุดและ

ส่วนปรับปรุง

อาคารชุด

เครื่องจักร

ราคาทุน

1 มกราคม 2562 30,765,804 758,031,579 10,534,706 7,426,781,390

ซื้อเพิ่ม - 75,000 10,545,025 18,891,286

จำาหน่าย/เลิกใช้ - - - -

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

รับโอนจาก

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

  - วัตถุดิบ (สินค้าคงเหลือ) - - - -

  โอนออกเป็นค่าใช้จ่าย - - - -

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

ซื้อเพิ่ม 334,043,100 922,000 - 9,734,709

จำาหน่าย/เลิกใช้ (707,710) (3,892,500) - -

โอนเข้า (ออก) - 708,000 - 143,441,228

โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - -

รับโอนจาก

   - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ - - - 5,048,150

  - วัตถุดิบ (สินค้าคงเหลือ) - - - 14,698,731

31 ธันวาคม 2563 364,101,194 808,772,611 21,079,731 8,681,986,705

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2562 - 257,856,729 3,974,209 2,741,933,784

  ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2562 - 16,016,223 556,369 223,159,094

  จำาหน่าย/เลิกใช้ - - - -

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

  ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2563 - 17,181,033 820,717 240,605,739

  จำาหน่าย/เลิกใช้ - (3,097,677) - -

 โอนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - -

31 ธันวาคม 2563 - 287,956,308 5,351,295 3,205,698,617

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2562 30,765,804 537,162,159 16,549,153 5,543,971,009

31 ธันวาคม 2563 364,101,194 520,816,303 15,728,436 5,476,288,088

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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เครื่องมือและ

อุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ

อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

สถานที่ทำาการ

ตกแต่ง และ

อุปกรณ์สำานักงาน

ระบบก๊าซ

ธรรมชาติ

สินทรัพย์

 ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง

รวม

169,829,745 29,420,286 19,160,248 114,116,031 7,881,000 1,026,561,010 9,593,081,799

13,760,737 519,000 1,522,589 5,515,552 - 116,042,112 166,871,301

(68,931,741) - (15,336,043) (69,553,434) - - (153,821,218)

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

677,160 - - - - 8,878,317 37,254,979

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

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

115,335,901 29,939,286 5,346,794 50,798,149 7,881,000 156,575,611 9,737,821,274

18,020,428 - 4,001,641 9,645,787 - 34,622,867 410,990,532

(3,720,000) (6,840,864) - - - - (15,161,074)

- - - - - (144,149,228) -

- (4,300,000) - - - - (4,300,000)

- - - - - - 5,048,150

- - - - - - 14,698,731

129,636,329 18,798,422 9,348,435 60,443,936 7,881,000 47,049,250 10,149,097,613

111,474,242 18,840,309 16,415,482 92,092,808 6,726,365 - 3,249,313,928

20,968,549 1,389,670 1,845,394 10,660,034 542,858 - 275,138,191

(68,931,582) - (15,335,624) (69,553,030) - - (153,820,236)

63,511,209 20,229,979 2,925,252 33,199,812 7,269,223 - 3,370,631,883

20,565,062 674,657 1,912,622 9,143,458 383,907 - 291,287,195

(3,466,629) (5,984,184) - - - - (12,548,490)

- (2,486,794) - - - - (2,486,794)

80,609,642 12,433,658 4,837,874 42,343,270 7,653,130 - 3,646,883,794

51,824,692 9,709,307 2,421,542 17,598,337 611,777 156,575,611 6,367,189,391

49,026,687 6,364,764 4,510,561 18,100,666 227,870 47,049,250 6,502,213,819

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เครื่องจักรบางส่วนของบริษัท ได้จดจำานองกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นหลัก

 ประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14)

(หน่วย : บาท)
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  บริษทัมีคา่เสือ่มราคาอาคารและอปุกรณท่ี์แสดงในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ สำาหรบัปี 2563 และ 2562 ดงันี้

  ในปี 2562 บริษัทได้ทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือใหม่สำาหรับเครื่องจักร ส่งผลกระทบต่อค่าเสื่อมราคา

 เครื่องจักร ดังนี้

  การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือใหม่สำาหรับเครื่องจักรในปี 2562 ทำาให้ค่าเสื่อมราคา

 ลดลง 130.44 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 130.44 ล้านบาท และกำาไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 0.33 บาท

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2563 2562

ต้นทุนขาย 274,639,015 257,285,444

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 16,648,180 17,852,747

 รวม 291,287,195 275,138,191

ราคาทุนเคร่ืองจักร
ท่ีทบทวนอายุการใช้งาน
และมูลค่าคงเหลือใหม่

ค่าเสื่อมราคาปี 2562 (บาท)

ที่ทบทวนใหม่ ที่เคยใช้เดิม ลดลง

7,426,781,390 บาท 205,104,944 335,552,755 130,447,811
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมียอดคงเหลือของยานพาหนะ ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดย

 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวนเงิน 3.22 ล้านบาท และ 1.81 ล้านบาท ตามลำาดับ

  บริษัทมีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ แสดงในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปี 2563 ดังนี้

รายการ ที่ดินเช่า ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการรับโอนยานพาหนะ

 - ราคาทุน - 4,300,000 4,300,000

 - ค่าเสื่อมราคาสะสม - (2,486,794) (2,486,794)

  สุทธิ - 1,813,206 1,813,206

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 128,291,705 - 128,291,705

ปรับปรุงค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายตามวิธีเส้นตรงกับ

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ (6,345,214) - (6,345,214)

รวมผลกระทบจากการนำามาตรฐานการรายงานทาง

 การเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติใช้

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 121,946,491 1,813,206 123,759,697

บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี 549,185,133 2,187,787 551,372,920

หัก ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี (12,796,502) (779,218) (13,575,720)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 658,335,122 3,221,775 661,556,897

(หน่วย : บาท)

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ดังนี้

รายการ จำานวนเงิน (บาท)

ต้นทุนขาย 10,491,485

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,084,235

 รวม 13,575,720
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  บริษทัมีคา่ตดัจำาหน่าย แสดงในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ สำาหรบัปี 2563 และ 2562 ดังน้ี

  บริษัทได้มีการทำาสัญญากับสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.1)

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน (บาท)

1 ม.ค. 2562 เพ่ิม เลิกใช้ 31 ธ.ค. 2562 เพ่ิม เลิกใช้ 31 ธ.ค. 2563

ราคาทุน 8,938,443 69,300 (4,142,362) 4,865,381 310,333 (44,690) 5,131,024

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (6,254,185) (787,258) 4,142,362 (2,899,081) (501,908) 44,690 (3,356,299)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 1,966,300 1,774,725

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 787,258 501,908

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2563 2562

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 501,908 787,258

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2563 2562

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 99,629 2,108,035

หนี้สินจากการทำาสัญญาทรัสต์รีซีทส์ 158,713,647 174,893,337

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 581,760,855 1,189,667,160

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 740,574,131 1,366,668,532

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ANNUAL REPORT 2020140



  สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหนึง่ป ี ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้หน้ีสนิหมนุเวยีน

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

14. เงินกู้ยืมระยะยาว 

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2563 2562

เจ้าหนี้การค้า 1,519,686,072 1,319,793,616

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

 เจ้าหนี้ทรัพย์สิน 2,978,543 6,080,942

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 208,380 531,580

 อื่นๆ 202,659,183 194,764,298

  รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 205,846,106 201,376,820

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 1,725,532,178 1,521,170,436

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2563 2562

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม  2,083,575,174  1,500,256,667

บวก กู้เพิ่มระหว่างปี  357,854,826  1,092,145,174

หัก จ่ายชำาระระหว่างปี  (843,990,000 )  (508,826,667 )

ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,597,440,000  2,083,575,174

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  (412,495,000 )  (479,325,000 )

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ  1,184,945,000  1,604,250,174
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วงเงินกู้ตามสัญญา
เงินต้นคงเหลือ

(ล้านบาท)
เงื่อนไขการจ่ายชำาระ หลักประกัน

700 ล้านบาท
(สัญญาลงวันท่ี

2 มีนาคม 2555
แก้ไขเพ่ิมเติมวันท่ี

13 พฤศจิกายน 2556
และวันท่ี 25 มีนาคม 2557)

62 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 29 ล้านบาท งวดแรก
 ภายในเดือนมกราคม 2559 และชำาระให้เสร็จส้ินภายใน
 เดือนตุลาคม 2564
- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา
 บุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตราท่ีกำาหนดในสัญญา

เคร่ืองจักร
จำานวน 2 เคร่ือง

750 ล้านบาท
(สัญญาลงวันท่ี

12 มกราคม 2555
บันทึกเพ่ิมเติมวันท่ี

27 กันยายน 2556)

31 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 31.25 ล้านบาท งวดแรก
 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 และชำาระให้เสร็จส้ินภายใน
 เดือนพฤศจิกายน 2564
- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา
 บุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตราท่ีกำาหนดในสัญญา

เครื่องจักร
จำานวน 2 เครื่อง

250 ล้านบาท
(สัญญาลงวันที่

28 สิงหาคม 2557)

104 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 10.42 ล้านบาท งวดแรก
 ภายในเดือนธันวาคม 2560 และชำาระให้เสร็จส้ินภายใน
 เดือนกันยายน 2566
- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา
 บุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตราท่ีกำาหนดในสัญญา

ไม่มีหลักประกัน

100 ล้านบาท
(สัญญาลงวันที่ 

22 มิถุนายน 2561)

81 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 6.25 ล้านบาท งวดแรก
 ภายในเดือนท่ี 21 นับจากเดือนท่ีเบิกเงินกู้คร้ังแรก
 (เดือนมีนาคม 2562) และชำาระให้เสร็จส้ินภายใน
 เดือนสิงหาคม 2567
- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา

 นิติบุคคล 3 เดือน บวกอัตราท่ีกำาหนดในสัญญา

ไม่มีหลักประกัน

800 ล้านบาท
(สัญญาลงวันที่ 

22 มิถุนายน 2561)

800 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 33.50 ล้านบาท งวดแรก
 ภายในเดือนท่ี 27 นับจากเดือนท่ีเบิกเงินกู้คร้ังแรก
 (เดือนเมษายน 2562) และชำาระให้เสร็จส้ินภายใน
 เดือนมีนาคม 2570
- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา
 นิติบุคคล 3 เดือน บวกอัตราท่ีกำาหนดในสัญญา

เครื่องจักร
จำานวน 2 เครื่อง

  เงนิกูยื้มระยะยาว ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 มรีายละเอียดดงันี้
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วงเงินกู้ตามสัญญา
เงินต้นคงเหลือ

(ล้านบาท)
เงื่อนไขการจ่ายชำาระ หลักประกัน

250 ล้านบาท
(สัญญาลงวันที่

23 กันยายน 2562)

219 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 15.62 ล้านบาท งวดแรก
 ภายในเดือนท่ี 15 นับจากเดือนท่ีเบิกเงินกู้คร้ังแรก
 (เดือนพฤศจิกายน 2562) และชำาระให้เสร็จส้ินภายใน
 เดือนตุลาคม 2567
- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจำา
 นิติบุคคล 3 เดือน บวกอัตราท่ีกำาหนดในสัญญา

ไม่มีหลักประกัน

300 ล้านบาท
(สัญญาลงวันที่ 

25 กันยายน 2563)

300 - ชำาระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 25 ล้านบาท งวดแรก
 ภายในเดือนมกราคม 2564 และชำาระเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 
 นับจากเดือนท่ีเบิกเงินกู้คร้ังแรก (เดือนกันยายน 2563)
- ชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบอัตราท่ี 
 กำาหนดในสัญญา

ไม่มีหลักประกัน

รวมทั้งสิ้น 1,597

  บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. ดำารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสัญญา

  2. ต้องจัดทำาประกันภัยหลักทรัพย์ประกันที่จดจำานองตามกฎหมายเป็นประกันหนี้ โดยจำานวนเงินเอาประกันภัย

   ไม่น้อยกว่าจำานวนเงินที่บริษัทได้กู้ไปจากธนาคาร และกำาหนดให้ธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์แต่เพียง

   ผู้เดียว และบริษัทจะเสียค่าเบี้ยประกันเองตลอดไปจนกว่าบริษัทจะชำาระหนี้เสร็จ

  ในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมก่อนกำาหนดท่ีตกลงไว้กับสถาบันการเงินเป็นจำานวนเงินรวม 382 ล้านบาท

ANNUAL REPORT 2020 143



15. หนี้สินตามสัญญาเช่า

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2563 2562

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม  2,112,178  2,774,554

 ผลกระทบจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16

 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  153,276,507  -

 บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี  760,254,762  -

 หัก เงินจ่ายชำาระระหว่างปี  (21,640,777 )  (662,376 )

หนี้สินตามสัญญาเช่าปลายปี  894,002,670  2,112,178

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย ณ วันที่ 1 มกราคม

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม  61,393  146,202

 ผลกระทบจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16

 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  24,984,802  -

 บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี  208,881,842  -

 หัก ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี  (4,801,326 )  (84,809 )

ดอกเบี้ยรอตัดจ่ายปลายปี  (229,126,711 )  (61,393 )

หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ  664,875,959  2,050,785

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  (10,199,308 )  (2,050,785 )

หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี  654,676,651  -

  บริษทัได้ทำาสญัญาเช่าทีด่นิที ่ตำาบลหนองขาม อำาเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีกบับุคคลภายนอกต่อจากสญัญาเดิมทีห่มด

 อายุดังนี้

โฉนดเลขที่ เนื้อที่ ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่าต่อปี

(ล้านบาท)

69315
5 ไร่

96 ตารางวา

3 ปี

(1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566)
1.15
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  บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าที่ดินที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมและเขตส่งออกแหลมฉบัง อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กับ

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดังนี้

  บรษิทัไดท้ำาสัญญาเชา่ยานพาหนะ ดงันี้

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 1.18

หมายเหตุ อัตราค่าเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 ตามประกาศที่ผู้ให้เช่ากำาหนด

12G-1/1, 12G-2,

12G-3 และ 12G-4/1

48 ไร่ 2 งาน

85.83 ตารางวา

30 ปี

(31 สิงหาคม 2563

ถึง

30 สิงหาคม 2593)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4-30

12.17

15.07

16.62

อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10 ของอัตราค่า

เช่าเดิมทุกๆ 3 ปี

สัญญาเช่าเลขที่ ระยะเวลาเช่า เริ่ม – สิ้นสุด
อัตราค่าเช่าต่อเดือน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)

L15 - 00722 5 ปี
20 พ.ค. 63 -

22 พ.ค. 68
39,728
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16. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2563 2562

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

มูลค่าหนี้สิน ณ วันที่ 1 มกราคม  92,582,965  58,838,627

 บวก ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  5,093,167  6,546,040

   ต้นทุนดอกเบี้ย  743,431  1,570,718

   ต้นทุนบริการในอดีต  -  16,549,400

 หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี  (889,867 )  (854,767 )

ผล (กำาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ

 ผลประโยชน์พนักงานที่กำาหนดไว้ 

 (รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) :

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

  • ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์  1,111,096  733,985

  • ข้อสมมติฐานทางการเงิน  (1,060,311 )  3,448,586

  • การปรับปรุงจากประสบการณ์นักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (18,580,880 )  5,750,376

 (18,530,095 )  9,932,947

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  78,999,601  92,582,965

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2563 2562

ต้นทุนขาย  3,200,568  6,075,437

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  2,636,030  18,590,721

 รวม  5,836,598  24,666,158

  บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ท่ีแสดงในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี 2563 และ 2562 ดังน้ี
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  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นั้น ได้กำาหนด

 อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำาหรับลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชย

 ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายจำานวน 400 วันสุดท้าย ท้ังน้ีบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว (ต้นทุนบริการ

 ในอดีต) ในงบการเงินปี 2562 แล้ว

  สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุปได้ดังนี้

  การวเิคราะหค์วามออ่นไหวของข้อสมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภัย ดงันี้

รายการ ปี 2563 ปี 2562

อัตราคิดลด ร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 2.20 ต่อปี

อัตราการขึ้นเงินเดือนพนักงาน ร้อยละ 4.50 ต่อปี ร้อยละ 4.50 ต่อปี

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน ร้อยละ 2.39 - 28.65 ต่อปี ร้อยละ 0.00 - 50.00 ต่อปี

 (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)

รายการ 2563 2562

อัตราคิดลด

 ลดลงร้อยละ 0.50  55,721,785  81,364,322

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50  (51,357,533 )  (77,306,212 )

อัตราการขึ้นเงินเดือน

 ลดลงร้อยละ 0.50  (51,228,994 )  (77,098,115 )

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50  55,989,604  81,563,691

(หน่วย : บาท)

ANNUAL REPORT 2020 147



 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีมติที่สำาคัญดังนี้

  1. ลดทุนจดทะเบียนบริษัทลงจำานวน 5,718 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 399,444,945 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

   399,439,227 (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) บริษัทจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว วันท่ี 14 ธันวาคม 2563

  2. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 399,439,227 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 440,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้

   หุน้ละ 1 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุใหมจ่ำานวน 40,560,773 บาท (หุน้สามญั 40,560,773 หุน้ มลูคา่

   หุ้นละ 1 บาท) เสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) คือ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ 

   จำากัด ในราคาหุ้นละ 17.15 บาท จำานวนเงิน 695,617,256.95 บาท ทำาให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำานวน 

   655,056,483.95 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว วันที่ 15 ธันวาคม 2563 และได้

   รับชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนครบแล้ววันที่ 21 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้เงื่อนไขการขายหุ้นแบบ Private Placement เกิดขึ้น

   เมื่อบริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท กับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด ซึ่งกล่าวในข้อ 3.

  3. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ทำาสัญญาร่วมทุนกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด เพื่อผลิตและจำาหน่าย

   ฟิล์มโดยจัดตั้งในประเทศเวียดนาม บริษัทร่วมทุนมีทุนจดทะเบียนประมาณ 700 ล้านบาท โดยบริษัทจะถือหุ้นใน

   สัดส่วนร้อยละ 55 ของจำานวนหุ้นที่ออกและจำาหน่ายแล้วทั้งหมด

 

18. ทุนสำารองตามกฎหมาย

  ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัจะต้องจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปสีว่นหนึง่ไวเ้ปน็เงนิทนุสำารอง

 ตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองน้ีจะมีจำานวน

 ไมน่อ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสำารองดังกล่าวจะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ บริษัทจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย

 ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

17. ทุนเรือนหุ้น

วันที่

ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและเรียกชำาระ

จำานวน

หุ้นสามัญ

(หุ้น)

จำานวน

(บาท)

มูลค่า

ท่ีตราไว้

(บาท)

จำานวน

หุ้นสามัญ

ท่ีออกจำาหน่าย 

(หุ้น)

ราคา

จำาหน่าย

ต่อหุ้น 

(บาท)

จำานวนเงินท่ีได้รับชำาระ

หุ้นสามัญ

(บาท)

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

(บาท)

ยกมา ณ 1 ม.ค. 2563  399,444,945  399,444,945 1  399,439,227 1 399,439,227 876,616,300

14 ธันวาคม 2563 - ลดทุน  (5,718 )  (5,718 ) 1

15 ธันวาคม 2563 - เพ่ิมทุน  40,560,773  40,560,773 1  40,560,773 1 40,560,773 655,056,484

คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563  440,000,000  440,000,000  440,000,000 440,000,000 1,531,672,784
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19. การจ่ายเงินปันผลและค่าตอบแทนกรรมการ

20. การจำาแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

การประชุม

วัน/เดือน/ปี การจ่ายเงินปันผล

จำานวนหุ้น

(ล้านหุ้น)

จ่ายเงินปันผล กำาหนดค่า

ตอบแทน

กรรมการ 

(ล้านบาท)

กำาหนดค่า

เบ้ียประชุม

กรรมการ

คร้ังละ 

(บาท)

มีมติจ่าย จ่าย

เงินปันผล

เงินปันผล ปี พ.ศ. อัตราต่อหุ้น 

(บาท)

จำานวน

เงินปันผล 

(ล้านบาท)

คณะกรรมการ 13 ส.ค. 63 10 ก.ย. 63 ระหว่างกาล 2563 399.44 0.30 119.83 - -

สามัญผู้ถือหุ้น 17 ก.ค. 63 - - - - - - 3.70 10,000/ท่าน

คณะกรรมการ 25 มี.ค. 63 24 เม.ย. 63 ระหว่างกาล 2562 399.44 0.23 91.87 - -

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

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

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

2563 2562

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป และงานระหว่างทำาเพิ่มขึ้น  (13,599,821 )  (12,858,560 )

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป  4,980,428,513  5,075,097,654

ค่าตอบแทนกรรมการ  4,760,000  4,370,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  54,883,676  55,865,849

ค่าใช้จ่ายพนักงาน  429,337,244  397,126,787

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  305,364,823  275,925,449

หนี้สงสัยจะสูญ  -  1,336,633

หนี้สูญ  -  373,210

ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ  1,085,794  771,351

ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์  -  982

ค่าใช้จ่ายอื่น  1,003,536,753  958,045,756

ผลกำาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขาย

 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  (20,699,185 )  -

ผลกำาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

 - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง  (10,728,500 )  -

 รวม  6,734,369,297  6,756,055,111
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 21.2 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการ

   เปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจมีผลกระทบต่อจำานวนเงินบาท โดยสรุปดังนี้ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

21. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 21.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัมยีอดคงเหลอืของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีเ่ปน็สกลุเงนิตรา

   ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

รายการ

2563 2562

สกุลเงิน

ต่างประเทศ

แปลงค่า

เป็นเงินบาท

สกุลเงิน

ต่างประเทศ

แปลงค่า

เป็นเงินบาท

สินทรัพย์

   ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 5.091 151.58 6.483 193.75

   เยนญี่ปุ่น 32.175 9.20 16.515 4.48

   ยูโร 0.163 5.94  -  -

    รวมสินทรัพย์ 166.72 198.23

หนี้สิน

 - ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

   ยูโร 0.144 5.37 0.160 5.46

   ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 5.303 160.19 8.158 247.43

   เยนญี่ปุ่น 38.565 11.36 13.417 3.75

   ปอนด์สเตอร์ลิง 0.001 0.03 0.015 0.61

    รวมหนี้สิน 176.95 257.25

(หน่วย : ล้าน)

(หน่วย : ล้าน)

รายการ
สกุลเงิน

ต่างประเทศ

มูลค่า

ยุติธรรม (บาท)

อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันส่งมอบ

กำาหนด

วันส่งมอบ

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.021 0.64 29.6002 บาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มกราคม 2564
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(หน่วย : ล้าน)

รายการ
สกุลเงิน

ต่างประเทศ

มูลค่า

ยุติธรรม 

(บาท)

อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันส่งมอบ

กำาหนด

วันส่งมอบ

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 46.944 1,569.94 30.1340 - 31.8409 บาท

31.5061 - 31.6058 บาท

31.4926 - 31.8930 บาท

31.3539 - 32.6450 บาท

30.3035 - 31.1864 บาท

30.0700 - 30.3783 บาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564

เมษายน 2564

พฤษภาคม 2564

มิถุนายน 2564

 เยนญี่ปุ่น 740.462 215.55 0.2977 - 0.2996 บาท

0.2922 - 0.3119 บาท

0.2987 - 0.3115 บาท

0.2993 - 0.3069 บาท

0.3016 บาท

0.2987 - 0.2997 บาท

0.3025 บาท

0.3019 - 0.3043 บาท

0.3015 บาท

ต่อเยนญี่ปุ่น

มกราคม 2564

มีนาคม 2564

เมษายน 2564

พฤษภาคม 2564

กรกฎาคม 2564

สิงหาคม 2564

กันยายน 2564

ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

รวม 1,785.49
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   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มรีายละเอยีดดังนี้

(หน่วย : ล้าน)

รายการ
สกุลเงิน

ต่างประเทศ

มูลค่า

ยุติธรรม 

(บาท)

อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันส่งมอบ

กำาหนด

วันส่งมอบ

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 2.725 81.78 30.1490 บาท

30.2860 บาท

29.8014 - 30.3650 บาท

30.1998 - 30.3950 บาท

30.1595 - 30.1700 บาท

29.7200 บาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

กรกฎาคม 2563

กันยายน 2563

ตุลาคม 2563

มกราคม 2564

(หน่วย : ล้าน)

รายการ
สกุลเงิน

ต่างประเทศ

มูลค่า

ยุติธรรม 

(บาท)

อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันส่งมอบ

กำาหนด

วันส่งมอบ

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 29.936 893.65 30.7017 - 30.8990 บาท

30.7086 - 30.8111 บาท

30.6995 บาท

30.1634 - 30.6960 บาท

30.0720 - 30.4643 บาท

30.0178 - 30.2674 บาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

เมษายน 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

 เยนญี่ปุ่น 568.793 157.97 0.3039 บาท

0.2958 บาท

0.2963 - 0.2967 บาท

0.2808 - 0.2968 บาท

0.2950 - 0.3010 บาท

0.2829 - 0.2857 บาท

ต่อเยนญี่ปุ่น

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

สิงหาคม 2563

ธันวาคม 2563

รวม 1,051.62
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22. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

  บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

เป็นจำานวน 15 บัตร ตามรายละเอียดดังนี้

1. บัตรส่งเสริมเลขที่

(ลงวันที่)

2. วันที่เริ่มใช้สิทธิ

ในบัตรส่งเสริม
3. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

4. วันที่ครบกำาหนดตาม

ข้อ 5.1 และ 5.2

1459/2538

วันที่ 10 ก.ค. 2538

1 พ.ค. 38 ผลติ BOPP FILM และ CPP FILM ประเภทการผลติ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก

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

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

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

วันที่ 21 มี.ค. 2561

25 มิ.ย. 62 ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตบรรจุภัณฑ์

พลาสติกชนิดหลายชั้น

24 มิ.ย. 68
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  ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่ง

 เสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

  บริษัทมียอดขายในประเทศและต่างประเทศ สำาหรับปี 2563 และ 2562 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

23. ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัท คำานวณจากกำาไรทางบัญชีปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้

 รบัยกเวน้ภาษเีงนิได ้หรอืเปน็รายจ่ายทีต้่องหา้มในการคำานวณภาษเีงนิได ้และผลขาดทนุสทุธทิีป่รบัปรงุตามประมวลรัษฎากร

 แล้วยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

  กจิการทีไ่ด้รบัการสง่เสรมิการลงทุน แตไ่มไ่ดรั้บสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิได ้และกจิการท่ีไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน บริษทั

 คำานวณภาษีเงินได้ในปี 2563 และ 2562 อัตราร้อยละ 20

  กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ บริษัทคำานวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้

 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22)

  บริษัทไม่มีภาษีเงินได้ที่ต้องชำาระในปี 2563 และ 2562

5. สิทธิประโยชน์สำาคัญที่บริษัทได้รับ

 5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้

  5.1.1 ไดร้บัยกเว้นภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลสำาหรบักำาไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิ เป็นเวลา 

    8 ปี โดยบัตรส่งเสริมเลขที่ 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 มกีารจำากดัวงเงนิ

    ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 861 ล้านบาท, 815 ล้านบาท, 945 ล้านบาท, 843 ล้านบาท, 

    420 ล้านบาท, 80 ล้านบาท, 147 ล้านบาท และ 74 ล้านบาท ตามลำาดับ 

  5.1.2 ไดร้บัยกเว้นภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลสำาหรบักำาไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิ เป็นเวลา 

    6 ปี โดยบัตรส่งเสริมเลขที่ 61-0320-1-18-1-0 มีการจำากัดวงเงินได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่

    เกิน 845 ล้านบาท 

  ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจำานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดดำาเนินการตาม

  โครงการที่ได้รับการส่งเสริม

 5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไป

  รวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในแต่ละบัตร

 5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกตินับ

  จากพ้นกำาหนดเวลา ข้อ 5.1 สำาหรับบัตรส่งเสริมเลขที่ 1674(2)/2548, 2079(2)/2550, 1804(2)/2552 

  และ 1919(2)/2553 เป็นระยะเวลา 5 ปี

 5.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำาเป็นท่ีต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการส่งออก 

  นับแต่วันนำาเข้าครั้งแรก เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 5.5 ได้รับอนุญาตให้นำาผลขาดทุนประจำาปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 5.1 ไปหักออกจาก

  กำาไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วันที่พ้นกำาหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือก

  หักจากกำาไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
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  บริษัทไม่มีสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ต้องรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 เนื่องจากบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นส่วนใหญ่ 

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า

 24.1 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า ดังนี้

รายการ
จำานวนเงิน (ล้านบาท)

2563 2562

หนังสือค้ำาประกันของธนาคารพาณิชย์ 19.10 15.93

เลตเตอร์ออฟเครดิต 27.75 63.35

รายการ
จำานวนเงิน (ล้านบาท)

2563 2562

สัญญาวงเงินเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 245 265

สัญญาวงเงินกู้ยืมระยะสั้น 890 1,090

วงเงินร่วมเลตเตอร์ออฟเครดิตและสัญญาทรัสต์รีซีทส์ 4,370 4,370

  บรษิทัไดม้กีารทำาสญัญากบัสถาบนัการเงนิ มรีายละเอยีดดังนี ้(ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 12)

  ในปี 2563 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาที่ทำากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยประกอบด้วยสัญญาวงเงินเบิกเกินและสัญญา 

 วงเงินระยะสั้น จำานวน 220 ล้านบาท

 24.2 สญัญาซือ้เครือ่งจกัร

วันที่ทำาสัญญา สกุลเงิน

หน่วย : ล้าน

มูลค่าเครื่องจักร
เงินจ่ายล่วงหน้า

จำานวนเงิน ร้อยละ

พฤศจิกายน 2563 ยูโร 15.69 1.57 10

พฤศจิกายน 2563 ยูโร 2.22 0.44 20
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 24.3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Bau Bang Expansion กับ

   บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตฟิล์มของบริษัทร่วมทุน กับ

   บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 สัญญาเช่าที่ดินมีระยะเวลา 

   45 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2609 จำานวนเงิน 6.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

   กำาหนดชำาระ 3 งวด ดังนี้

   งวดท่ี 1 จำานวน 1.32 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (20%) ชำาระภายใน 21 วนัทำาการนบัจากวนัทีล่งนามในสญัญา 

   (บริษัทจ่ายชำาระเงินทดรองค่าเช่าที่ดินให้บริษัทร่วมทุนแล้ววันที่ 19 มกราคม 2564)

   งวดที่ 2 จำานวน 2.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (40%) ชำาระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

   งวดที่ 3 จำานวน 2.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (40%) ชำาระภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

25. รายการบัญชีของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 มีมติอนุมัติซื้ออาคารชุดจากกรรมการ

 และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ เพื่อใช้เป็นที่พักสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร เป็นจำานวนเงิน 9,900,000 บาท ซึ่ง

 ราคาซื้อเป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน   

  บริษัทดำาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานของบริษัท

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

รายการ
2563 2562

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

รายได้จากการขาย  2,869.74  4,400.05  7,269.79  2,617.68  4,252.74  6,870.42

ต้นทุนขาย  (2,477.04 )  (3,811.82 )  (6,288.86 )  (2,319.00 )  (3,946.78 )  (6,265.78 )

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย  (43.25 )  (176.68 )  (219.93 )  (51.18 )  (164.96 )  (216.14 )

กำาไรจำาแนกตามส่วนงาน  349.45  411.55  761.00  247.50  141.00  388.50

กำาไรสำาหรับปี  532.25  236.16

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  6,502.21  6,367.19

(หน่วย : ล้านบาท)
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27. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  บริษัทได้จัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เพ่ือเป็นสวัสดิการตลอดจน

 เปน็หลกัประกนัแกพ่นักงานเมือ่ลาออกจากงานหรือครบอายุการทำางาน (เกษยีณ) ตามระเบยีบของบรษิทั โดยพนกังานจา่ย

 สะสมสว่นหนึง่ และบรษิทัจ่ายสมทบอกีสว่นหนึง่ในอัตรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน ทัง้นีบ้รษิทัไดแ้ตง่ตัง้บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

 กองทุน ทิสโก้ จำากัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

  เงนิสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพีในสว่นของบรษิทัทีจ่า่ยสำาหรบัพนกังาน และไดบ้นัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำาไรขาดทนุ

 เบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจำานวน 5.82 ล้านบาท และ 5.76 ล้านบาท ตามลำาดับ

28. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

  บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

 28.1 นโยบายการบัญชี

  • นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

 28.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

  • ความเสีย่งจากการไมป่ฏบัิตติามสญัญา เกดิจากกรณทีีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบัิตติามขอ้กำาหนดในสัญญา ซึง่จะกอ่ให้เกดิ

   ความเสียหายแก่บริษัท

  • สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำารอง

   ต่างๆ แล้วเพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำารองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจาก

   การไม่ปฏิบัติตามสัญญา

 28.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

   ความเสีย่งท่ีจะเกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซึง่อาจกอ่ให้เกดิผลเสยีหายแกบ่รษัิทในงวดปจัจบุนัและ

  งวดต่อๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตาม

  สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

 28.4 การป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

   บริษัทได้ทำาสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบางส่วน เพ่ือบริหารความเส่ียงเก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสิน 

  ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 28.5 การกำาหนดมูลค่ายุติธรรม

   บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

   - สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ

   - หน้ีสินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซ่ึงเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียง

    กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี

29. การบริหารจัดการทุน

  วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง การดำารง

 ไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกินข้อกำาหนดของสัญญาเงินกู้ยืม

  บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  30.1 บรษิทัไดท้ำาสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้กับธนาคารพาณชิยใ์นประเทศ ภายหลงัรอบระยะเวลา

 รายงานจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชี เพ่ือป้องกันความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน มีรายละเอียดดังน้ี

    1) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทำาใหม่

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่า

 ยุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

 - ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตรา

   ต่างประเทศล่วงหน้า - 66,268,942 - 66,268,942

 - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 90,468,700 90,468,700

หน่วย : บาท

รายการ 2563 2562

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.03 : 1 1.41 : 1

(หน่วย : ล้าน)

รายการ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ กำาหนดวันส่งมอบ

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

 ยูโร

2.00 36.3277 - 36.3633 บาท

ต่อยูโร

มกราคม 2565
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    2) สญัญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ทีต่อ่อายจุากสญัญาเดมิ

(หน่วย : ล้าน)

รายการ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ กำาหนดวันส่งมอบ

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

6.72 29.9900 บาท

30.1000 - 30.1800 บาท

30.0460 - 30.1170 บาท

30.0300 - 30.1000 บาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

เมษายน 2564

กรกฎาคม 2564

สิงหาคม 2564

มกราคม 2565

 เยนญี่ปุ่น

20.00 0.2905 บาท

ต่อเยนญี่ปุ่น

กรกฎาคม 2564

(หน่วย : ล้าน)

รายการ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ กำาหนดวันส่งมอบ

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

6.56 30.0900 บาท

30.0887 - 30.2490 บาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

เมษายน 2564

กรกฎาคม 2564

 เยนญี่ปุ่น

40.00 0.2927 - 0.2939 บาท

ต่อเยนญี่ปุ่น

สิงหาคม 2564

  30.2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล

 ใหแ้กผู่ถ้อืหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเปน็เงนิปันผล 176 ล้านบาท โดยบรษัิทจะนำาเสนอเพ่ือขออนุมติัการจา่ยเงนิปนัผล

 ดังกล่าว ในที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
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31. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

  บริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหม่เพื่อให้

 สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัด

 ประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่รายงานไว้เดิม

งบแสดงฐานะการเงิน

 สินทรัพย์

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  849,684,787  812,788,413

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

  ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  24,004,031  23,468,989

  ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน  -  32,181,592

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่  -  68,269

  อื่นๆ  -  4,646,513

 หนี้สิน

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  1,521,170,436  1,519,576,091

 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน  10,271,041  -

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  535,042  -

  เจ้าหนี้ทรัพย์สิน  -  6,080,942

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  531,580

  อื่นๆ  -  5,252,864

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  269,764,051  259,721,728

 ต้นทุนทางการเงิน  91,667,419  101,709,742
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32. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19

  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ทำาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

 สว่นใหญ ่ฝา่ยบริหารของบรษิทัไดต้ดิตามสถานการณด์งักลา่วอยา่งตอ่เน่ือง และประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกีย่วกบัมลูคา่

 ของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ

33. การอนุมัติงบการเงิน

  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ
จำานวนเงิน (บาท)

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่รายงานไว้เดิม

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

 กำาไรที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น  (2,325,033 )  (2,829,875 )

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  259,905,858  239,539,061

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  -  20,847,584

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  (367,280,018 )  (385,054,001 )

 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน  (18,115,184 )  -

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  -  (341,201 )

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการ

 เทียบเท่าเงินสด  (24,055 )  -
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1.1 Company status
A juristic person established under Thai law and listed on the Stock Exchange 

of Thailand.

1.2 Company location

 Head office
95, Thakarm Road, Kwaeng Samaedam, Khet Bangkhuntien, Bangkok.

 Branch 1

 (Factory location)

Laem Chabang Industrial Estate, 

38/11 Moo 5, Tambol Thungsukala, Amphur Sriracha, Chonburi Province.

 Branch 2

 (Warehouse location)

Laem Chabang Industrial Estate, 

46/3 Moo 5,Tambol Thungsukala, Amphur Sriracha, Chonburi Province.

1.3 Type of business
Manufacturing and selling plastic films both local and exporting to foreign 

countries, scraps are sold both in local and abroad.

2. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

 2.1 The financial statements are prepared in accordance with Thai Accounting Standards and Financial Reporting 

  Standards issued by the Federation of Accounting Professions under the Accounting Profession Act, B.E. 2547

  (2004) and the Accounting Act, B.E. 2543 (2000) and the Notification of the Office of the Securities 

  and Exchange Commission.

 2.2 Financial reporting standards that became effective in the current year

   During the year, the Company has adopted the revised (revised 2019) and new financial reporting standards 

  and financial reporting standards interpretations that are effective for fiscal periods beginning on or after January 

  1, 2020. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International 

  Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and 

  providing accounting guidance for users of the standards. The adoption of these financial reporting standards 

  does not have any significant impact on the Company’s financial statements. Except, the new financial reporting 

  standards involves changes to key principles, which are summarised below:

 Financial reporting standards related to financial instruments

  Thai Accounting Standard (TAS)

   TAS 32 Financial Instruments: Presentation

A. J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED

DECEMBER 31, 2020 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

1. GENERAL INFORMATION
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  Thai Financial Reporting Standards (TFRS)

   TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

   TFRS 9 Financial Instruments

  Thai Financial Reporting Standard Interpretations (TFRIC)

   TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation

   TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

  These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial 

 instruments and their measurement at fair value or amortised cost, taking into account the type of instrument, the 

 characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business model, calculation of impairment using the 

 expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation and 

 disclosure of financial instruments. 

  The effects of the adoption of these accounting standards are described below:

 Classifications and measurement of financial assets and financial liabilities

  The date of initial application, the Company recognizes the cumulative effect by adjusting the carrying amount. 

 Therefore, the comparative information was not restated. 

  • Recognition of credit losses - The Company recognized an allowance for expected credit losses on its 

 financial assets, and they are no longer necessary for a credit - impaired event to have occurred. The Company 

 applies simplified approach to consider impairment of trade receivables. The Company’s management has considered 

 that the recognition of credit losses does not have any significant impact on the adjustment of retained earnings 

 as at January 1, 2020.

  • Classification and measurement of investments in equity instruments of non-listed companies - The Company 

 measures investments in equity instruments of non-listed companies at fair value and classifies the investments 

 as financial assets at fair value, through profit or loss.

  • Recognition of derivatives and hedge accounting - The Company is to initially recognized derivative at their 

 fair value on the contract date and subsequently measure them at their fair value at the end of each reporting period. 

 Changes in the fair value of derivatives are recognized in profit or loss. The Company applies hedge accounting for 

 mostly derivatives all of the Company’s hedging relationships existing before TFRS 9 adoption, that are eligible under 

 TFRS 9 requirements, remain eligible to be treated as hedging relationships for the derivatives designed as hedging 

 instruments under fair value hedge, the Company recognized changes in the fair value of these derivatives in profit 

 or loss and changes in the fair value of hedged items as part of book value of hedged items. Gain and losses 

 arising on fair value hedges are recgonized in profit or loss.

  Cumulative effect from changes in accounting policies due to the adoption of new financial reporting standards 

 presented in Note 3 to the financial statements.
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 TFRS 16 Leases

  The standard sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, 

 and requires a lessee to recognize assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless 

 the underlying asset is low value.

  The Company adopted these financial reporting standards using the modified retrospective method of initial 

 adoption and the comparative information was not restated. The Company recognized lease liabilities previously 

 classified as operating leases at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Company’s 

 incremental borrowing rate at January 1, 2020, and recognize assets equal to the lease liabilities, adjusted by 

 the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the statements of financial 

 position immediately before the date of initial application and lease liabilities measured at the original book value 

 before the date of initial applied since the commence date.

  Cumulative effect of changes in accounting policies due to the adoption of new financial reporting standards 

 presented in Note 3 to the financial statements.

 2.3 Financial reporting standards that became effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2021

   The Federation of Accounting Professions issued a number of revised financial reporting standards and 

  interpretations, which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2021. These financial 

  reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards 

  with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance 

  for users of the standards.

   Management of company is evaluating the impact of such financial reporting standards and financial reporting 

  standard interpretations on the financial statements in the year when they are adopted.

 2.4 These financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed 

  in the accounting policies.

3. CUMULATIVE EFFECTS OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE ADOPTION OF 
 NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

  As described in Note 2.2 to the financial statements, during the current period, the Company has adopted 

 financial reporting standards related to financial instruments and TFRS 16 Leases. The cumulative effect of initially 

 applying, the Company recognizes the cumulative effect by adjusting the carrying amount. Therefore, the comparative 

 information was not restated.

  The impacts on the beginning balances of 2020 from changes in accounting policies due to the adoption of 

 these standards are presented as follows:
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The impact of

Dec. 31, 2019

Financial Reporting 

Standards Financial 

Instruments

Financial Reporting 

Standards No. 16 

Leases

Jan. 1, 2020

Statements of financial position

Assets

Current assets

Other current financial assets  -  24,004,031  -  24,004,031

Other current assets

 - Receivables from Buying and

  Selling Forward Exchange Contracts  24,004,031  (24,004,031 )  -  -

Non-current assets

Other non-current financial assets  -  79,740,200  -  79,740,200

Investments in related party  23,952,000  (23,952,000 )  -  -

Property, plant and equipment  6,367,189,391  -  (1,813,206 )  6,365,376,185

Right-of-use assets  -  -  123,759,697  123,759,697

Liabilities and shareholders’ equity

Current Liabilities

Trade and other current payables  1,521,170,436  -  (6,345,214 )  1,514,825,222

Current portion of lease liabilities  2,050,785  -  4,996,332  7,047,117

Other current financial liabilities  -  535,042  -  535,042

Other current liabilities

 - Payables from Buying and

  Selling Forward Exchange Contracts  535,042  (535,042 )  -  -

Non-current Liabilities

Financial leases payable - Net from

 current portion of long-term liabilities  -  -  123,295,373  123,295,373

Shareholders’ Equity

Retained earnings - Unappropriated  2,259,761,712  55,788,200  -  2,315,549,912

(BAHT)
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4 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  

 4.1 Revenues and expenses recognition

   Revenue from product sales is recognized when the Company has transferred control over the goods to 

  the customer. Revenues from the sales are stated at the invoiced without VAT and after discount.

   Interest income is recognized on an accrual basis based on the actual rate of return.

   Other revenues and expenses are recognized on an accrual basis.

 4.2 Cash and cash equivalents

   Cash and cash equivalents are cash on hand and fixed deposit at the financial institutions due not more 

  than 3 months from the date of acquisition with no obligation.

 4.3 Trade accounts receivable and allowance for expected credit

   Trade accounts receivable are stated at the net realizable value, the Company provides allowance for expected 

  credit that may arise from collection of receivables by considering the aging of debt according uses the simplified 

  approach.

 4.4 Inventories

   Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is the lower. Cost is determined by the 

  weighted average method.

   The Company set up provision for diminution in deteriorated inventories which are expected to be unsaleable 

  and for the inventories which have net realizable value lower than cost.

 4.5 Investments 

   Investments in related party undertaking mean the company in which, directly or indirectly, has common 

  management, major shareholder or some related person. The Company recorded investments in related party 

  at cost.

 4.6 Property, plant and equipment 

   The property, plant and equipment are stated at cost net from accumulated depreciation and allowance 

  for impairment assets (if have). Depreciation is calculated by the straight-line method based on the estimated 

  useful life of the following assets:
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PARTICULARS
USEFUL LIFE (YEARS)

2020 2019

Land No depreciation No depreciation

Plant and factories 20 - 40 20 - 40

Condominium 10 - 20 10 - 20

Condominium improvements 5 5

Machineries 15 - 30 15 - 30

Tools and accessories 5 5

Vehicle 5 5

Computer accessories 3 - 5 3

Office furniture and equipment 5 5

Natural gas system 5 5

   In 2019, the Company has reviewed the useful life and residual values to the machineries, which affected 

  to the estimation of the change in useful life and residual values.

   Financial expenses which are directly related to the acquisition, construction and manufacturing of assets 

  are recorded as cost of fixed assets.

   An impairment loss is recognized when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the 

  asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. 
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 4.7 Leases

  Right-of-use assets

   The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease. Right-of-use assets 

  are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, the recognized right-of-use assets 

  are depreciated on a straight-line basis from the commencement date of the lease to the earlier of the end 

  of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

  Leases liabilities

   At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present 

  value of the lease payments to be made over the lease term, discounted by the interest rate implicit in the 

  lease or the Company’s incremental borrowing rate.

  Short-term lease and lease of low-value assets

   Payments under leases that, have a lease term of 12 months or less at the commencement date, or are 

  leases of low-value assets, are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term.

 4.8 Intangible assets

   Deferred computer softwares are stated at cost net from cumulative amortization which is calculated by 

  the straight-line method based on the estimated 3 - 5 years.

 4.9 Deferred tax assets/liabilities

   Deferred tax assets/liabilities are recognized for temporary differences arising between the tax bases of 

  assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes as at the statements of financial 

  position date. They will be realised in future period when the income is realised, or the expenses provided for 

  are actually incurred and considered deductible for income tax purposes.

   Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences or addtible tax are deferred tax 

  liabilities if it is highly probable that the Company will generate sufficient taxable profits from its future operations 

  to utilise these assets.

   At each statements of financial position date, the Company reviews and reduces the carrying amount of 

  deferred tax assets/liabilities to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit be available 

  to allow all or part of the deferred tax asset or deferred tax liabilities to be utilised.
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 4.10 Employee benefits

  Short-term employee benefits

   The Company recognized salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund as expenses 

  when incurred.

  Long-term employee benefits

   Defined contribution plan

   The Company provided a provident fund, which is a defined contribution plan, the assets of which are held 

  in a separate trust fund and managed by the external fund manager. Such provident fund is contributed by 

  payments from employees and the Company. Contributions to the provident fund are charged to the operation 

  in the incurred period.

   Defined benefit plan

   The provision for employee retirement benefits is recognized as an expense of operations over the employee’s 

  service period. It is calculated by estimating the amount of future benefit earned by employees in return for 

  service provided to the Company in the current and future periods, with such benefit being discounted to 

  determine the present value. The reference point for setting the discount rate is the yield rate of government 

  bonds as at the reporting date. The calculation is performed by a qualified actuary using the Projected Unit 

  Credit Method.

 4.11 Income tax expenses (revenues)

   Income tax expenses (revenues) from profit/loss for the period consist of current income tax and 

  deferred tax. Income tax expenses (revenues) recognized in statements of comprehensive income unless 

  part of transaction recorded in shareholders’ equity recorded directly to equity.

 4.12 Earnings per share

   Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year by the number of weighted average 

  common stocks held by outsiders during the year.

 4.13 Foreign currency transactions

   Foreign currency transactions are recorded in Baht at the rate ruling on the date of transactions. Outstanding 

  foreign currency assets and liabilities on the statements of financial position date are converted to Baht at 

  the rate of exchange in effect on that date except the forward exchange contract transactions with the bank, 

  the agreed rate will be recorded on the fair value. Gains or losses on exchange rate are credited or charged 

  to operations of each year.

 4.14 Related parties

   The parties which have, directly and indirectly, some common management, major shareholders or some 

  common related persons are accounted for as related parties.
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 4.15 Financial instruments

  Accounting policies adopted since January 1, 2020

  Classification and measurement of financial assets

   Financial assets are classified, at initial recognition, as to be subsequently measured at amortized cost, 

  fair value through other comprehensive income, or fair value through profit or loss the classification of financial 

  assets at initial recognition is driven by the Company’s business model for managing the financial assets 

  and the contractual cash flows characteristics of the financial assets.

  Financial assets measured at amortized cost 

   The Company measures financial assets at amortized cost if the financial asset is held in order to collect 

  contractual cash flows and the contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash 

  flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

   Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate method 

  and are subject to gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified 

  or impaired.

  Financial assets measured at fair value through profit or loss

   Financial assets measured at fair value through profit or loss are carried in the statements of financial 

  position at fair value with net changes in fair value recognized in profit or loss. These financial assets include 

  derivatives, equity investments which the Company has not irrevocably elected to classify at fair value through 

  other comprehensive income and financial assets with cash flows that are not solely payments of principal 

  and interest.

  Classification and measurement of financial liabilities

   Except for derivative liabilities, at initial recognition the Company financial liabilities are recognized at 

  fair value net of transaction costs and classified as liabilities to be subsequently measured at amortized 

  cost using the method gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized 

  as well as through the amortization process in determining amortized cost, takes into account any fees or 

  costs that are an integral part amortization is included in finance cost in profit or loss.

   The Company may elect to measure financial liabilities at fair value through profit or loss if doing so 

  eliminates, or significantly reduces a recognition inconsistency. 

  Impairment of financial assets

   The Company uses the simplified approach to compute expected credit losses for trade accounts receivable. 

  Therefore, every day at the end of the reporting period, the Company recognizes the allowance for anticipated 

  credit losses over the life of the trade receivables based on credit loss data from past experience updated 

  with forward-looking information about the receivable and the economic environment.
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  Offsetting of financial instruments 

   Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated 

  statements of financial position if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts 

  and there is an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

  Accounting policies adopted before January 1, 2020

  Allowance for doubtful accounts

   The Company provided allowance for doubtful accounts for the estimated losses that may be incurred 

  from the uncollected accounts receivable.

 4.16 Derivatives and hedge accounting

   The Company derivatives are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract 

  is entered into and are subsequently remeasured at fair value. The subsequent changes are recognized in 

  profit or loss. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is greater zero and as financial 

  liabilities when the fair value is less than zero.

   The Company uses derivatives are Buying and Selling Forward Exchange Contracts to hedge from fluctuation 

  of exchange rate risk.

  Hedge accounting

   For the purpose of hedge accounting, The Company hedges are classified as follow :

   • Cash flow hedges when hedging the exposure to variability in cash flows that is either attributable to 

    a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction 

    or the foreign currency risk in an unrecognized firm commitment.

  Fair value hedges

   The change in the fair value of a hedging instrument is recognized in profit or loss. The change in the 

  fair value of the hedged item attributable to the risk hedged is recorded as part of the carrying value of the 

  hedged item and is also recognized in profit or loss.

   Any adjustment to the carrying value of fair value hedges relating to items carried at amortized cost, is 

  amortized through profit or loss over the remaining term of the hedge using the effective interest method. 

  The amortization may begin as soon as an adjustment exists or no later than when the hedged item ceases 

  to be adjusted for changes in its fair value attributable to the risk being hedged. If the hedged item is 

  derecognized, the unamortized fair value is recognized immediately in profit or loss.
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 4.17 Fair value measurement

   Fair value is the amount for which an asset could be exchange, or a liabilities settled between knowledgeable, 

  willing parties in an arm’s length transaction. The Company applies a quoted market price in an active market 

  to measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial 

  reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted 

  market price is not available, the Company measures fair value using valuation technique that are appropriate 

  in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities 

  that are required to be measured at fair value.

   All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are 

  categorized within the fair value hierarchy into 3 levels based on categorize of input to be used in fair value 

  measurement as follows:

  Level 1  Use of quoted market prices in an active market for such assets or liabilities. 

  Level 2  Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly.

  Level 3 Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows. 

   At the end of each reporting period, the Company determines whether transfers have occurred between 

  levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are 

  measured at fair value on a recurring basis.

   The carrying amount of cash and cash equivalents, other current financial assets, trade receivables, 

  amounts due from related parties, trade payables, accounts payable-plant and equipment, amounts due to 

  related parties are assumed to approximate their fair value due to the short maturities of these instruments.

 

 4.18 Significant accounting judgments and estimates

   In preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles requires 

  management to use judgments on various estimates and assumptions that will affect the reported amounts 

  of revenues, expenses, assets and liabilities including the disclosure of contingent assets and liabilities. 

  Actual results may differ from those estimates.

   Estimates and assumptions are continually evaluated and based on historical experience and other factors, 

  including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. The 

  Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, 

  by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions of significant accounting 

  relate primarily to allowance for expected credit loss, provision for deteriorated inventories, allowance for 

  depreciation of plant and equipment, allowance for impairment assets, amortization of intangible assets and 

  provision for long-term employee benefits. All other estimates mentioned above are further disclosed in the 

  corresponding notes to the financial statements.
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5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

PARTICULARS
BAHT

2020 2019

Cash 705,000 680,000

Bank deposit 12,663,849 5,812,582

Cash and cash equivalents 13,368,849 6,492,582

6. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES

PARTICULARS
BAHT

2020 2019

Trade accounts receivable

 Current 695,790,950 752,883,670

 Over due within 3 months 16,851,717 20,544,888

 Over due within 3 - 6 months 247,215 -

 Over due within 6 - 12 months 11,281 -

 Over 12 months 1,732,665 1,709,843

 Total 714,633,828 775,138,401

 Post - dated cheque 39,497,037 24,802,048

 Total Trade accounts receivable 754,130,865 799,940,449

 Less allowance for expected credit loss (1,709,843) (1,709,843)

 Total trade accounts receivable - net 752,421,022 798,230,606

Other current receivables

 Refundable value added tax 35,861,830 32,181,592

 Prepaid spare parts 4,238,814 68,269

 Others 37,105,136 19,204,320

 Total other current receivables 77,205,780 51,454,181

 Trade and other current receivables 829,626,802 849,684,787
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7. INVENTORIES

PARTICULARS
BAHT

2020 2019

Finished products 343,073,564 351,403,499

Work in process 32,488,031 43,101,420

Raw materials 600,212,777 702,919,208

Packaging materials 24,535,233 29,660,291

Lubricant 5,657,799 6,088,431

Other consumed supplies 2,493,168 6,733,345

Spare parts 166,609,583 163,024,056

Goods in transit 91,321,906 58,778,761

Raw materials in transit 8,025,028 25,624,582

Spare parts in transit 10,093 -

Other consumed supplies in transit - 1,566,684

Total 1,274,427,182 1,388,900,277

Less : Provision for deteriorated inventories (4,289,443) (3,203,649)

Less : Provision for diminution inventories (1,858,984) (8,432,911)

Inventories - net 1,268,278,755 1,377,263,717
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PARTICULARS BAHT

Beginning balance as at January 1, 2020  -

Effect from Financial Reporting Standards related to Financial

 Instruments adoption as at January 1, 2020

  - Reclassify investments in related parties as financial assets 23,952,000

  - Adjusted the fair value of financial assets 55,788,200

Beginning balance after adjusted the cumulative effect of 

 Financial Reporting Standards adoption 79,740,200

Purchase during the year  -

Gains on measurement at fair value of investments 10,728,500

Ending balance as at December 31, 2020 90,468,700

8. OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS - INVESTMENTS IN RELATED PARTY 

  Other non - current financial assets measured at fair value through profit or loss consisted of the following

  The Company has investment in United Foods Public Company Limited, which is a related company due to 

 they have related shareholders and directors as follows:

Nature of

business
% Holding

The number

of shares

Paid-up

capital

Dividend

2020 2019

Food 4.99 998,000 200,000 - -

(AMOUNT IN THOUSAND BAHT)
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PARTICULARS Land
Plant and

factory

Condominium

and

improvements

Machinery

At Cost

January 1, 2019 30,765,804 758,031,579 10,534,706 7,426,781,390

Purchase - 75,000 10,545,025 18,891,286

Disposal/unused - - - -

Transfer in/(transfer out) - 48,452,232 - 1,040,168,009

Transferred from

 - Prepaid assets - 4,476,300 - 23,223,202

 - Raw materials (Inventories) - - - -

Transferred out to expenses - - - -

December 31, 2019 30,765,804 811,035,111 21,079,731 8,509,063,887

Purchase 334,043,100 922,000 - 9,734,709

Disposal/unused (707,710) (3,892,500) - -

Transfer in/(transfer out) - 708,000 - 143,441,228

Transferred to Right of use assets - - - -

Transferred from

 - Prepaid assets - - - 5,048,150

 - Raw materials (Inventories) - - - 14,698,731

December 31, 2020 364,101,194 808,772,611 21,079,731 8,681,986,705

Accumulated depreciation 

January 1, 2019 - 257,856,729 3,974,209 2,741,933,784

 Depreciation for the year 2019 - 16,016,223 556,369 223,159,094

 Disposal/unused - - - -

December 31, 2020 - 273,872,952 4,530,578 2,965,092,878

 Depreciation for the year 2020 - 17,181,033 820,717 240,605,739

 Disposal/unused - (3,097,677) - -

 Transferred to Right of use assets - - - -

December 31, 2020 - 287,956,308 5,351,295 3,205,698,617

Net Book value

December 31, 2019 30,765,804 537,162,159 16,549,153 5,543,971,009

December 31, 2020 364,101,194 520,816,303 15,728,436 5,476,288,088

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 
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Factory tools 

and equipment
Vehicles

Computer

accessories

Office furniture

and equipment

Natural gas 

system

Assets under 

construction and 

installation

Total

169,829,745 29,420,286 19,160,248 114,116,031 7,881,000 1,026,561,010 9,593,081,799

13,760,737 519,000 1,522,589 5,515,552 - 116,042,112 166,871,301

(68,931,741) - (15,336,043) (69,553,434) - - (153,821,218)

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

677,160 - - - - 8,878,317 37,254,979

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

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

115,335,901 29,939,286 5,346,794 50,798,149 7,881,000 156,575,611 9,737,821,274

18,020,428 - 4,001,641 9,645,787 - 34,622,867 410,990,532

(3,720,000) (6,840,864) - - - - (15,161,074)

- - - - - (144,149,228) -

- (4,300,000) - - - - (4,300,000)

- - - - - - 5,048,150

- - - - - - 14,698,731

129,636,329 18,798,422 9,348,435 60,443,936 7,881,000 47,049,250 10,149,097,613

111,474,242 18,840,309 16,415,482 92,092,808 6,726,365 - 3,249,313,928

20,968,549 1,389,670 1,845,394 10,660,034 542,858 - 275,138,191

(68,931,582) - (15,335,624) (69,553,030) - - (153,820,236)

63,511,209 20,229,979 2,925,252 33,199,812 7,269,223 - 3,370,631,883

20,565,062 674,657 1,912,622 9,143,458 383,907 - 291,287,195

(3,466,629) (5,984,184) - - - - (12,548,490)

- (2,486,794) - - - - (2,486,794)

80,609,642 12,433,658 4,837,874 42,343,270 7,653,130 - 3,646,883,794

51,824,692 9,709,307 2,421,542 17,598,337 611,777 156,575,611 6,367,189,391

49,026,687 6,364,764 4,510,561 18,100,666 227,870 47,049,250 6,502,213,819

  As at December 31, 2020 and 2019, some machineries of the Company, were mortgaged with the bank 

 for guarantee long-term loans from financial institutions. (See also Note 14 to the financial statements).

(AMOUNT IN BAHT)
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  The Company has depreciation of plant and equipment presented in the statements of comprehensive income 

 for the years ended December 31, 2020 and 2019, as follows :

  In 2019, the Company has reviewed the useful life and residual values to the machineries which affected 

 to the depreciation of machineries as follow :

  Changes in estimation of the useful life and residual values in year 2019, effect to depreciation of machineries 

 decreased by Baht 130.44 million, resulting in increase net profit of Baht 130.44 million and increase in earnings 

 per share at Baht 0.33.

PARTICULARS
BAHT

2020 2019

Costs of sales 274,639,015 257,285,444

Administrative expenses 16,648,180 17,852,747

 Total 291,287,195 275,138,191

Cost of machineries to
be reviewed useful life
and residual values

Depreciation for the year 2019 (Baht)

Reviewed Previously used Decrease

7,426,781,390 Baht 205,104,944 335,552,755 130,447,811
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  As at December 31, 2020 and 2019, the Company has net book value of vehicle under lease liabilities 

 are Baht 3.22 million and Baht 1.81 million, respectively.

  The Company has depreciation right-of-use assets presented in the statements of comprehensive income 

 for the year ended December 31, 2020, as follows :

PARTICULARS Land Leases Vehicle Total

Net book value as at January 1, 2020

Increased in right-of-use assets from vehicle transferring

 - At cost - 4,300,000 4,300,000

 - Accumulated depreciation - (2,486,794) (2,486,794)

  Net - 1,813,206 1,813,206

Increase in right-of-use assets from leases liabilities 128,291,705 - 128,291,705

Adjust accrued land rental by straight-line method

 to right of use assets (6,345,214) - (6,345,214)

Total impact due to TFRS 16 : Lease adoption

 as at January 1, 2020 121,946,491 1,813,206 123,759,697

Add Increase during the year 549,185,133 2,187,787 551,372,920

Less Depreciation for the year (12,796,502) (779,218) (13,575,720)

Net book value as at December 31, 2020 658,335,122 3,221,775 661,556,897

10. RIGHT-OF-USE ASSETS

  As at December 31, 2020, the Company has right-of-use assets as follows.

PARTICULARS BAHT

Costs of sales 10,491,485

Administrative expenses 3,084,235

 Total 13,575,720

(AMOUNT IN BAHT)
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  The Company has amortization intangible assets presented in the statements of comprehensive income for 

 the years ended December 31, 2020 and 2019, as follows :

  The Company has entered into agreement with the financial institutions (see also Note 24.1 to the financial 

 statements).

11. INTANGIBLE ASSETS

Computer softwares
BAHT

1-Jan-2019 INCREASE WRITE-OFF 31-Dec-2019 INCREASE WRITE-OFF 31-Dec-2020

At cost 8,938,443 69,300 (4,142,362) 4,865,381 310,333 (44,690) 5,131,024

Less Accumulated

   amortization (6,254,185) (787,258) 4,142,362 (2,899,081) (501,908) 44,690 (3,356,299)

Net book value 1,966,300 1,774,725

Amortization for the years 787,258 501,908

PARTICULARS
BAHT

2020 2019

Administrative expenses 501,908 787,258

PARTICULARS
BAHT

2020 2019

Bank overdrafts 99,629 2,108,035

Trust receipt 158,713,647 174,893,337

Short-term loans from financial institutions 581,760,855 1,189,667,160

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions 740,574,131 1,366,668,532

12. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
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  The portion of long-term loans due within one year was shown under current liabilities.

13. TRADE AND OTHER CURRENT PAYABLES

14. LONG-TERM LOANS

PARTICULARS
BAHT

2020 2019

Trade accounts payables 1,519,686,072 1,319,793,616

Other current payables

 Assets acquisition payables 2,978,543 6,080,942

 Accrued interest 208,380 531,580

 Others 202,659,183 194,764,298

  Total other current payables 205,846,106 201,376,820

Trade and other current payables 1,725,532,178 1,521,170,436

PARTICULARS
BAHT

2020 2019

Beginning balances as at January 1,  2,083,575,174  1,500,256,667

Add Increase during the years  357,854,826  1,092,145,174

Less Repayment during the years  (843,990,000 )  (508,826,667 )

Ending balances as at December 31,  1,597,440,000  2,083,575,174

Less Current portion of long - term loans  (412,495,000 )  (479,325,000 )

Long - term loans-net  1,184,945,000  1,604,250,174
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Loans per Agreement

Principal
Balances

(AMOUNT IN
MILLION BAHT)

Repayment Condition Collateral

Baht 700 million
(Agreement dated on

March 2, 2012, additional
memorandum on November 

13, 2013 and
March 25, 2014)

62 - The principal will be repaid by quarterly at Baht 29  
 million with the first installment in January 2016  
 and will be finished within October 2021.
- Monthly payment of interest at interest rate of 3 
 month personal fixed deposit plus the rate as  
 specified in the agreement.

2 Machineries

Baht 750 million
(Agreement dated on
January 12, 2012,

additional memorandum on
September 27, 2013)

31 - The principal will be repaid by quarterly at Baht  
 31.25 million with the first installment in November  
 2015 and will be finished within November 2021.
- Monthly payment of interest at interest rate of 3 
 month personal fixed deposit plus the rate as  
 specified in the agreement.

2 Machineries

Baht 250 million

(Agreement dated on

August 28, 2014)

104 - The principal will be repaid by quarterly at Baht  
 10.42 million with the first installment in December  
 2017 and will be finished within September 2023.
- Monthly payment of interest at interest rate of 3 
 month personal fixed deposit plus the rate as  
 specified in the agreement.

No collateral

Baht 100 million
(Agreement dated on

June 22, 2018)

81 - The principal will be repaid by quarterly at Baht  
 6.25 million with the first installment in the twenty- 
 first month from the month of withdrawal. (March  
 2019) and will be finished within August 2024.
- Monthly payment of interest at interest rate of 3  
 month of the juristic person fixed deposit plus the  
 rate as specified in the agreement.

No collateral

Baht 800 million
(Agreement dated on

June 22, 2018)

800 - The principal will be repaid by quarterly at Baht  
 33.50 million with the first installment in the twenty-
 seven month from the month of withdrawal. (April  
 2019) and will be finished within March 2027.
- Monthly payment of interest at interest rate of 3  
 month of the juristic person fixed deposit plus the  
 rate as specified in the agreement.

2 Machineries

  The details of long-term loans as at December 31, 2020 are as follows:
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Loans per Agreement

Principal
Balances

(AMOUNT IN
MILLION BAHT)

Repayment Condition Collateral

Baht 250 million

(Agreement dated on

September 23, 2019)

219 - The principal will be repaid by quarterly at Baht  
 15.62 million with the first installment in the fifteen  
 month from the month of withdrawal. (November  
 2019) and will be finished within October 2024.
- Monthly payment of interest at interest rate of 3  
 month of the juristic person fixed deposit plus the  
 rate as specified in the agreement.

No collateral

Baht 300 million

(Agreement dated on

September  25, 2020)

300 - The principal will be repaid by quarterly at Baht  
 25 million with the first installment in January  
 2021 and will be finished within 3 years from the  
 month of withdrawal. (September 2020)
- Monthly payment of interest at interest rate of MLR   
 minus the rate as specified in the agreement.

No collateral

Total 1,597

  The Company must comply according to the following conditions;

  1. To maintain the ratio of debt to shareholders’ equity as specified in the agreement.

  2. To insure all collateral assets which are legally mortgaged, whereas the amount of insurance must not 

   be less than amount of loans obtained from the bank. And to specify that the bank will be the sole 

   beneficiary and the Company has to pay its own insurance premium until the repayment of debt is finished.

  In 2020, the Company has made payment of loans before due date agreement with commercial bank for 

 Baht 382 million.
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15. LEASE LIABILITIES

PARTICULARS
BAHT

2020 2019

Liabilities under the lease agreement as at January 1, in accordance with the former 

 financial reporting standards  2,112,178  2,774,554

The impact due to TFRS 16 : Lease adoption

 as at January 1, 2020  153,276,507  -

 Add Increase during the year  760,254,762  -

 Less Payment during the years  (21,640,777 )  (662,376 )

Liabilities under lease agreement at the end of years  894,002,670  2,112,178

Deferred interest as at January 1, in accordance

 with the former financial reporting standards  61,393  146,202

The impact due to TFRS 16 : Lease adoption

 as at January 1, 2020  24,984,802  -

 Add Increase during the year  208,881,842  -

 Less Interest expenses during the years  (4,801,326 )  (84,809 )

Deferred interest at the end of years  (229,126,711 )  (61,393 )

Lease liabilities - net  664,875,959  2,050,785

Less Current portion of financial leases  (10,199,308 )  (2,050,785 )

Lease liabilities - net from current portion of lease liabilities  654,676,651  -

  The Company has entered into Land Leasing Agreement at Tambol Nong Kham, Sriracha, Chonburi Province 

 with the other person which renew from old agreement as follow:

Title deed Total area The term of lease
Annual Rental
(Million Baht)

69315
5 Rai 

96 Square Wah

3 years

(January 1, 2021 - December 31, 2023)
1.15
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  The Company has entered into Land Leasing Agreement at the Industrial Estate Project and Laem Chabang 

 Exporting Zone at Sriracha, Chonburi Province with the Industrial Estate of Thailand as follows :

  The Company has entered into vehicle lease agreements as follows :

The plot of land Nos. Total area The term of lease The period
Annual Rental

(Million Baht)

12G-1 and 12G-4
25 Rai 3 Ngan

42.17 Square Wah

30 Years

(March 16, 2011 -

March 15, 2041)

The 1st - 5th years

The 6th - 10th years

The 11th - 15th years

The 16th - 20th years

The 21th - 25th years

The 26th - 30th years

4.13

4.54

5.00

5.50

6.05

6.65

CP 27
1 Rai 1 Ngan

19.63 Square Wah

3 Years

(August 1, 2019 -

July 31, 2022)

The 1st year 

The 2nd year 

The 3rd year

0.28

0.30

0.30

B5-2
6 Rai 2 Ngan

76.53 Square Wah

30 Years

(November 1, 2013 -

October 31, 2043)

The 1st - 30th years 1.18

Note Rental rate possibly to change as 

 according to the lessor setting

12G-2, 12G-3,

12G-1/1 and

12G-4/1

48 Rai 2 Ngan

85.83 Square Wah

30 Years

(August 31, 2020 -

August 30, 2050)

The 1st year 

The 2nd year 

The 3rd year

The 4th - 30th years

12.17

15.07

16.62

The rental rate will 

increase 10% from 

the former rental every 

3 years.

Vehicle lease

agreements Nos.
The term of lease Start from - Ending

Monthly Rental
(Including VAT)

(Baht)

L15 - 00722 5 years
May 20, 2020 -

May 22, 2025
39,728
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16. PROVISION FOR LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS

PARTICULARS
BAHT

2020 2019

Commitments under the defined benefit plan

Beginning balances  92,582,965  58,838,627

 Add Current service cost  5,093,167  6,546,040

   Interest cost  743,431  1,570,718

   Past service cost  -  16,549,400

 Less Employee benefits paid during the year  (889,867 )  (854,767 )

Actuarial (gain) loss on re-measurements of defined

 benefit plans (recognized in other comprehensive income)

  • Demographic assumptions  1,111,096  733,985

  • Financial assumptions  (1,060,311 )  3,448,586

  • Experience adjustments  (18,580,880 )  5,750,376

 (18,530,095 )  9,932,947

Ending balances  78,999,601  92,582,965

PARTICULARS
BAHT

2020 2019

Costs of sales  3,200,568  6,075,437

Administrative expenses  2,636,030  18,590,721

 Total  5,836,598  24,666,158

  The Company has provision for long-term employee benefits presented in the statements of comprehensive 

 income for the years ended December 31, 2020 and 2019, as follows :
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  The new Labor Protection Act, announced in the Government Gazette on April 5, 2019, has imposed additional 

 compensation rates in the case of employers terminating employment. For employees who have worked for 20 years 

 or more to have the right received compensation of not less than the final last 400 days. The Company has recorded 

 the effect from the changes (past service cost) in the financial statements for the year 2019.

  The principal assumptions used in determining the employee benefit liabilities are shown as follows:

  Sensitivity analysis for each significant assumption used is as follows :

PARTICULARS 2020 2019

Discount rate 1.50% per annum 2.20% per annum

Salary increase rate 4.50% per annum 4.50% per annum

Staff turnover rate (depends on the age) 2.39 - 28.65% per annum 0.00 - 50.00% per annum

PARTICULARS 2020 2019

Discount rate

 Decrease in percentage 0.50  55,721,785  81,364,322

 Increase in percentage 0.50  (51,357,533 )  (77,306,212 )

Salary growth rate

 Decrease in percentage 0.50  (51,228,994 )  (77,098,115 )

 Increase in percentage 0.50  55,989,604  81,563,691
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  On December 9, 2020, the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020 has the significant 

 resolutions as follows :

  1. Reduce the registered capital of the Company amount of Baht 5,718 from the original registered capital 

   amount of Baht 399,444,945 to the new registered capital amount of Baht 399,439,227 (At Baht 1 

   par value). The Company registered the capital decrease with the Ministry of Commerce on December 14, 2020.

  2. Increase the registered capital from Baht 399,439,227 to the new registered capital amount of Baht 

   440,000,000 (At Baht 1 par value) by issuing new share capital increase amount of Baht 40,560,773 

   (40,560,773 common stocks at Baht 1 each) offered to SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) under Private 

   Placement offering at price of Baht 17.15 per share amount of Baht 695,617,256.95, resulting the 

   premium on common stock amount of Baht 655,056,483.95. The Company registered the capital increase 

   with the Ministry of Commerce on December 15, 2020 and has fully received for additional share subscription 

   on December 21, 2020 Obligation of the Private Placement offering conditional upon the execution of 

   the joint venture agreement between the Company with SCG, mentioned in No.3.

  3. On November 5, 2020, the Company has entered into the joint venture agreement with SCG Chemicals 

   Co., Ltd. (SCG) for production and distribution film which will be established in Vietnam. The capital value 

   of the investment about Baht 700 million and the Company will hold the portion in 55% of total of 

   issued and sold shares.

 

18. LEGAL RESERVE

  In compliance with the Public Company Act, B.E. 2535 (1992), the Company has to set aside a portion of 

 annual net profit for legal reserve not less than 5% of annual net profit less deficits brought forward (if any) until 

 this reserve is not less than 10% of authorized capital. Such reserve is not allowed to pay for dividend. The Company 

 has allocation legal reserve which duly met 10% of authorized share capital.

17. SHARES CAPITAL

DATE

AUTHORIZED SHARE ISSUED AND PAID - UP SHARE CAPITAL

COMMON
STOCKS

(SHARES)

AMOUNT
(BAHT)

PAR
VALUE
(BAHT)

COMMON 
STOCKS

ISSUED AND
PAID - UP
(SHARES)

SELLING 
PRICE
PER 

SHARE
(BAHT)

SHARE SUBSCRIPTION
RECEIVED AMOUNT

COMMON 
STOCK
(BAHT)

PREMIUM ON
COMMON STOCK

(BAHT)

Beginning as at 
January 1, 2020  399,444,945  399,444,945 1  399,439,227 1 399,439,227 876,616,300

December 14, 2020 - 
Capital decrease  (5,718 )  (5,718 ) 1

December 15, 2020 - 
Capital increase  40,560,773  40,560,773 1  40,560,773 1 40,560,773 655,056,484

Ending as at
December 31, 2020  440,000,000  440,000,000  440,000,000 440,000,000 1,531,672,784
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19. DIVIDEND PAYMENT AND DIRECTORS’ REMUNERATION

20. EXPENSES BY NATURE

The meeting

Month/Day/Year Dividend payment Number
of shares
(million)

The dividend payment Directors’
Remuneration
(million Baht)

Directors’
meeting

allowance for
each time
(Baht)

Resolution Dividend
payment

Dividend Year Per share
(Baht)

Total
dividend
payment

(million Baht)

The Board of
Directors

August
13, 2020

September
10, 2020 Interim 2020 399.44 0.30 119.83 - -

The Ordinary General 
Shareholders

July
17, 2020 - - - - - - 3.70

10,000
per person

The Board of
Directors

March
25, 2020

April
24, 2020 Interim 2019 399.44 0.23 91.87 - -

The Board of
Directors

August
14, 2019

September
12, 2019 Interim 2019 399.44 0.07 27.96 - -

The Ordinary General 
Shareholders

April
24, 2019

May
21, 2019 Annual 2018 399.44 0.03 11.98 3.70

10,000
per person

PARTICULARS
BAHT

2020 2019

Increase in finished goods and work in process  (13,599,821 )  (12,858,560 )

Raw materials and consumables used  4,980,428,513  5,075,097,654

Directors’ remuneration  4,760,000  4,370,000

Management benefit expenses  54,883,676  55,865,849

Employee benefit expenses  429,337,244  397,126,787

Depreciation and amortization expenses  305,364,823  275,925,449

Doubtful debts  -  1,336,633

Bad debts  -  373,210

Loss on deteriorated inventories  1,085,794  771,351

Loss on unused equipment  -  982

Other expenses  1,003,536,753  958,045,756

Gains on measurement at fair value of Buying and

 Selling Forward Exchange Contracts  (20,699,185 )  -

Gains on measurement at fair value of financial assets

 - Investments in related party  (10,728,500 )  -

 Total  6,734,369,297  6,756,055,111
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 21.2 The Company has entered into Buying and Selling Forward Exchange Contracts with the local commercial bank 

  for hedging against the fluctuation in exchange rates. It can be summarized as follows:

  As at December 31, 2020, as follows:

21. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

 21.1 As at December 31, 2020 and 2019, the Company has outstanding assets and liabilities denominated in 

  foreign currencies as follows:

PARTICULARS

2020 2019

Foreign
currencies

Converted
to Baht

Foreign
currencies

Converted to
Baht

Assets

  USD 5.091 151.58 6.483 193.75

  JPY 32.175 9.20 16.515 4.48

  EUR 0.163 5.94  -  -

   Total Assets 166.72 198.23

Liabilities

 - Portion due within one year

  EUR 0.144 5.37 0.160 5.46

  USD 5.303 160.19 8.158 247.43

  JPY 38.565 11.36 13.417 3.75

  GBP 0.001 0.03 0.015 0.61

   Total Liabilities 176.95 257.25

(AMOUNT IN MILLION)

(AMOUNT IN MILLION)

PARTICULARS
Foreign
currency

Fair value
(Baht)

Exchange rates on
the delivery date

Delivery dates

Buying Forward Exchange Contracts

 USD 0.021 0.64 Baht 29.6002 

to USD 1

January 2021
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(AMOUNT IN MILLION)

PARTICULARS
Foreign

currencies
Fair value
(Baht)

Exchange rates on
the delivery date

Delivery dates

Selling Forward Exchange Contracts

 USD 46.944 1,569.94 Baht 30.1340 - 31.8409

Baht 31.5061 - 31.6058

Baht 31.4926 - 31.8930

Baht 31.3539 - 32.6450

Baht 30.3035 - 31.1864

Baht 30.0700 - 30.3783

to USD 1

January 2021

February 2021

March 2021

April 2021

May 2021

June 2021

 JPY 740.462 215.55 Baht 0.2977 - 0.2996

Baht 0.2922 - 0.3119

Baht 0.2987 - 0.3115

Baht 0.2993 - 0.3069

Baht 0.3016

Baht 0.2987 - 0.2997

Baht 0.3025

Baht 0.3019 - 0.3043

Baht 0.3015

to JPY 1

January 2021

March 2021

April 2021

May 2021

July 2021

August 2021

September 2021

October 2021

November 2021

Total 1,785.49
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  As at December 31, 2019, as follows:

(AMOUNT IN MILLION)

(AMOUNT IN MILLION)

PARTICULARS
Foreign

currencies
Fair value
(Baht)

Exchange rates on
the delivery date

Delivery dates

Buying Forward Exchange Contracts

 USD 2.725 81.78 Baht 30.1490

Baht 30.2860

Baht 29.8014 - 30.3650

Baht 30.1998 - 30.3950

Baht 30.1595 - 30.1700

Baht 29.7200

to USD 1

January 2020

February 2020

July 2020

September 2020

October 2020

January 2021

PARTICULARS
Foreign

currencies
Fair value
(Baht)

Exchange rates on
the delivery date

Delivery dates

Selling Forward Exchange Contracts

 USD 29.936 893.65 Baht 30.7017 - 30.8990

Baht 30.7086 - 30.8111

Baht 30.6995

Baht 30.1634 - 30.6960

Baht 30.0720 - 30.4643

Baht 30.0178 - 30.2674

to USD 1

January 2020

February 2020

Mach 2020

April 2020

May 2020

June 2020

 JPY 568.793 157.97 Baht 0.3039

Baht 0.2958

Baht 0.2963 - 0.2967

Baht 0.2808 - 0.2968

Baht 0.2950 - 0.3010

Baht 0.2829 - 0.2857

to JPY 1

January 2020

February 2020

May 2020

June 2020

August 2020

December 2020

Total 1,051.62
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22. PROMOTIONAL PRIVILEGES

  A.J. Plast Public Company Limited was granted the promotional certificates from the Board of Investment 15 

 promotional certificates as follows:

1. Promotional
certificates Nos. 

(Date)

2. Effective dates 
of Promotional 
Certificates

3. The promotional privileges 
for manufacturing of

4. Expiry dates
according to items

5.1 and 5.2

1459/2538
July 10, 1995

May 1, 1995 BOPP FILM and CPP FILM, category of 
plastic products or plastic coated

April 30, 2003

1048(1)/2545
January 22, 2002

May 23, 2003 BOPP FILM, category of plastic products 
or plastic coated

May 22, 2011

1674(2)/2548
July 29, 2005

April 1, 2006 BOPA FILM, category of plastic products 
or plastic coated

March 31, 2014

2079(2)/2550
October 29, 2007

July 28, 2008 BOPP FILM, category of plastic products 
or plastic coated

July 27, 2016

1804(2)/2552
October 14, 2009

February 2, 2010 Metal coated or ANODIZE
(SURFACE TREATMENT)

February 1, 2018

1919(2)/2553
August 27, 2010

March 16, 2011 BOPA FILM, category of plastic products 
or plastic coated

March 15, 2019

1291(2)/2554
March 11, 2011

April 26, 2012 BOPET FILM, category of plastic products 
or plastic coated

April 25, 2020

1008(2)/2555
January 12, 2012

April 26, 2013 BOPP FILM, category of plastic products 
or plastic coated

April 25, 2021

1358(2)/2555
March 22, 2012

November 26, 2013 BOPET FILM, category of plastic products 
or plastic coated

November 25, 2021

2897(2)/2555
December 18, 2012

October 24, 2014 BOPP FILM, category of plastic products 
or plastic coated

October 23, 2022

1649(2)/2556
May 16, 2013

December 24, 2015 CPP and LLDPE FILM, category of plastic products 
or plastic coated and/or metal coated

December 23, 2023

1372(2)/2557
March 25, 2014

July 1, 2014 Plating or coating or ANODIZE June 30, 2022

2368(2)/2557
October 29, 2014

March 3, 2015 Plating or coating or ANODIZE March 2, 2023

58-1874-0-00-1-0
July 8, 2015

October 15, 2015 Plating or coating or ANODIZE October 14, 2023

61-0320-1-18-1-0
March 21,2018

June 25, 2019 BOPA FILM, category of plastic products 
or multi-layer plastic

June 24, 2025
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  As a promoted industry, the Company must strictly comply with certain terms and conditions stipulated in 

 the promotional certificates.

  The Company has sales both local and export for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively 

 according to Note 26 to the financial statements.

23. INCOME TAXES

  The Company’s income taxes are calculated from the accounting profit adjusted with other revenues and some 

 expenses which are exempted from income tax or being disallowable expenses in income tax computation purposes and 

 adjusted with net loss brought forward under Revenue Code not exceeding 5 accounting years prior to the current year.

  The BOI business without the exemption privilege from income tax and the non-BOI business, the income 

 tax computation is calculated at the rate of 20% in 2020 and 2019.

  The BOI business with the exemption privilege from income tax, the Company calculated according to the  

 promotional privileges which are granted (see also Note 22 to the financial statements).

5. Important privileges which are granted :

 5.1 Exemption from corporate income tax on net profit of promotional operations as follows :

  5.1.1 Exemption from corporate income tax on net profit of promotional operations for 8 years. Whereby the 

    promotional certificates 1291(2)/2554, 1008(2)/2555, 1358(2)/2555, 2897(2)/2555, 

    1649(2)/2556, 1372(2)/2557, 2368(2)/2557 and 58-1874-0-00-1-0 have limited 

    amount for corporate income tax exemption maximum of  Baht 861 million, Baht 815 million, 

    Baht 945 million, Baht 843 million, Baht 420 million, Baht 80 million, Baht 147 million and Baht 

    74 million, respectively.

  5.1.2 Exemption from corporate income tax on net profit of promotional operations for 6 years. Whereby the 

    promotional certificates 61-0320-1-18-1-0 has limited amount for corporate income tax exemption 

    maximum of Baht 845 million.

  These will be varied according to the amount of investment excluding land and effective working capital on 

  the opening date of operation according to the promotional project.

 5.2 Exemption from income tax on dividend from promoted business which was exempted from income tax as 

  5.1, Income tax is calculated during the exemption income tax period of each card.

 5.3 Allowance for reduction the corporate income tax from promotional net profit at 50% of normal rate since the 

  exemption of 5.1 expired of the promotional certificates No.1674(2)/2548, No.2079(2)/2550,  No.1804(2)/2552 

  and 1919(2)/2553 for 5 years.

 5.4 Exemption from import duty on raw materials and necessary supplies imported from overseas for export 

  production, commencing from the first date of importation for 5 years.

 5.5 Allowance to deduct the annual loss incurred during the income tax exemption period as 5.1 from the net 

  profit incurred since the exemption from corporate income tax was expired within 5 years, by which can be 

  deducted from net profit of any year or several years.
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  The Company has no income tax to be paid in 2020 and 2019.

  The Company has no deferred tax assets/liabilities and income tax expenses recognized in statements 

 of comprehensive income due to the Company has exemption from corporate income tax for the promoted industry.

24. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES

 24.1 The Company has commitment and contingent liabilities as follows :

PARTICULARS
AMOUNT IN MILLION BAHT

2020 2019

Letters of guarantee issued by commercial banks 19.10 15.93

Letters of credit 27.75 63.35

PARTICULARS
AMOUNT IN MILLION BAHT

2020 2019

Bank overdrafts facilities 245 265

Short-term loans agreement 890 1,090

Letters of credit and trust receipts facilities 4,370 4,370

  The Company has entered into agreement with the financial institutions as follows : (see also Note 12 to 

 the financial statements).

  In 2020, the Company has cancelled agreement with a financial institution which consist of bank overdrafts 

 facility and short-term loan agreement amount of Baht 220 million. 

 24.2 Machinery buying agreement

Agreement date Currency

AMOUNT IN MILLION

Machineries price
Advance payment

Amount Percentage (%)

November 2020 EUR 15.69 1.57 10

November 2020 EUR 2.22 0.44 20
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  24.3 On January 19, 2021, the Company has entered into Land Leasing Agreement which located in Bau 

    Bang Expansion Industrial Park, with a company in Vietnam. Has a purpose to build the plastic film 

    factory of the joint venture company with SCG Chemical Co., Ltd. according to note to the financial 

    statement No. 17. Land Leasing Agreement has period 45 years started from December 29, 2020 

    to April 26, 2066, amount of USD 6.60 million. Payment term has 3 installments as follows :

    The first installment : Payment in USD 1.32 million (20%) will be paid within 21 working days from

    the signing date. (The Company has advanced paid for the joint venture company on January 19, 2021.)

    The second installment : Payment in USD 2.64 million (40%) before June 30, 2021.

    The third installment : Payment in USD 2.64 million (40%) before December 15, 2021.

25. TRANSACTIONS WITH RELATED PERSON

  On September 20, 2019 the Board of Directors Meeting No. 5/2019 has resolution to purchase condominium 

 from the director and a related person of director for using as a residence for directors and executives amount of 

 Baht 9,900,000. The purchase price is according to fair value assessed by the independent appraiser.

26. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT   

  The Company operates in one industrial segment that is packaging. The Company’s financial information by 

 segment for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

PARTICULARS
2020 2019

Local Export Total Local Export Total

Sales  2,869.74  4,400.05  7,269.79  2,617.68  4,252.74  6,870.42

Cost of sales  (2,477.04 )  (3,811.82 )  (6,288.86 )  (2,319.00 )  (3,946.78 )  (6,265.78 )

Distribution costs  (43.25 )  (176.68 )  (219.93 )  (51.18 )  (164.96 )  (216.14 )

Segment profit  349.45  411.55  761.00  247.50  141.00  388.50

Profit for the years  532.25  236.16

Property, plant and equipment  6,502.21  6,367.19

(AMOUNT IN MILLION BAHT)
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27. PROVIDENT FUND

  The Company has set up and registered Provident Fund in accordance with the Provident Fund Act, B.E. 2530 

 (1987), in order to be the savings and welfare promotion, as well as the fringe benefits upon resignation or retirement 

 to its employees according to the Company’s regulation. The fund is partly contributed by the employees and another 

 part by the Company at the rate 3% of their basic salaries. Hereby, the Company has appointed the TISCO Asset 

 Management Company Limited to be the fund manager.

  Provident fund contributions made by the Company for the employees and recorded as expenses in the statements 

 of comprehensive income for the years ended December 31, 2020 and 2019 are Baht 5.82 million and Baht 

 5.76 million, respectively.

 

28. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

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

 as follows:

 28.1 Accounting policies 

  • Accounting policies are disclosed in Note 4 to the financial statements.

 28.2 Risk from breach of contracts

  • Due to the contracting party does not follow the requirement in the contract which caused damage to 

   the Company. 

  • For the financial assets shown in statements of financial position, the book value of such assets is net 

   from various provisions to be estimated fair value.  Such provisions are assumed to be the highest value 

   of risk incurred from breach of contracts.

 28.3 Risk relating to interest rate of financial assets and liabilities

   Risk from the fluctuation in interest rate may have negative effect to the Company for the current and the 

  following years. The Company expects that it can manage the contingent risk, due to it has set up a plan 

  and follow up the situation closely.

 28.4 Hedging against risk from foreign currency transactions

   The Company has bought and sold some forward exchange contracts for hedging against risk arising from 

  the fluctuation in exchange rates of foreign currencies.

 28.5 Determination of fair values

   The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of financial instruments:

   - Financial assets shown at book value which equal to estimated fair value.

   - Financial liabilities shown at book value which equal to estimated fair value. Loans carrying interest 

    rates close to the market rates.
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  As at December 31, 2020, the Company had the assets that were measured at fair value were disclosed 

 using different levels of inputs as follows :

29. CAPITAL MANAGEMENT

  The objectives of the Company in capital management are to maintain its ability to continue as a going 

 concern and to maintain appropriate capital structure. In addition, it has to maintain debt to equity ratio as stipulated 

 in loan agreement.

  The Company has the ratio of debt to shareholders’ equity as follows:

30. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

  30.1 The Company has made Buying and Selling Forward Exchange Contracts with the local commercial 

 bank after the reporting period to the date of independent auditor’s report for hedging against the fluctuation in 

 exchange rates, as follow:

   1) The new Buying and Selling Forward Exchange Contracts.

Level 1 Level 2 Level 3 Total

Assets measured at fair value

Financial assets measured at

 fair value through profit or loss

 - Receivables from Buying and Selling

   Forward Exchange Contracts - 66,268,942 - 66,268,942

 - Investments in related party - - 90,468,700 90,468,700

(BAHT)

PARTICULAR 2020 2019

The ratio of debt to shareholders’ equity 1.03 : 1 1.41 : 1

(AMOUNT IN MILLION)

PARTICULARS EXCHANGE RATES DELIVERY DATES

Buying Forward Exchange Contracts

 EUR

2.00 Baht 36.3277 - 36.3633

to EUR 1

January 2022
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   2) The Selling Forward Exchange contracts which renew from old Contracts.

PARTICULARS EXCHANGE RATES DELIVERY DATES

Selling Forward Exchange Contracts

 USD

6.72 Baht 29.9900

Baht 30.1000 - 30.1800

Baht 30.0460 - 30.1170

Baht 30.0300 - 30.1000

to USD 1

April 2021

July 2021

August 2021

January 2022

 JPY

20.00 Baht 0.2905

to JPY 1

July 2021

PARTICULARS EXCHANGE RATES DELIVERY DATES

Selling Forward Exchange Contracts

 USD

6.56 Baht 30.0900

Baht 30.0887 - 30.2490

to USD 1

April 2021

July 2021

 JPY

40.00 Baht 0.2927 - 0.2939

to JPY 1

August 2021

  30.2 On February 25, 2021, the Board of Directors of the Company Meeting No. 3/2021 was held and 

 have resolution to pay dividend to shareholders at Baht 0.40 per share totaling amount Baht 176 million. Such 

 dividend will be proposed for approval in the next Ordinary General Shareholders’ Meeting.

(AMOUNT IN MILLION)

(AMOUNT IN MILLION)
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31. RECLASSIFICATION

  Certain accounting transactions in the financial statements for the year ended December 31, 2019, have 

 been reclassified to conform with the current year classifications. The reclassifications had no effect to previously 

 reported financial performance or shareholders’ equity. The reclassifications are as follows :

PARTICULARS
AMOUNT IN BAHT

RECLASSIFIED PREVIOUSLY REPORTED

Statements of financial position

Assets

Trade and other current receivables  849,684,787  812,788,413

Other current assets

 Receivables from Buying and Selling

  Forward Exchange Contracts  24,004,031  23,468,989

 Refundable value added tax  -  32,181,592

 Prepaid spare parts  -  68,269

 Others  -  4,646,513

Liabilities

Trade and other current payables  1,521,170,436  1,519,576,091

Current contract liabilities  10,271,041  -

Other current liabilities

 Payables from Buying and Selling Forward 

  Exchange Contracts  535,042  -

 Assets acquisition payables  -  6,080,942

 Accrued interest  -  531,580

 Others  -  5,252,864

Statements of comprehensive income

Expenses

 Administrative expenses  269,764,051  259,721,728

 Finance costs  91,667,419  101,709,742

ANNUAL REPORT 2020200



32. COVID - 19 PANDEMIC

  COVID-19 pandemic is continuing to evolve, resulting in an economic slowdown and adversely impacting most 

 businesses and industries. The Company’s management will continue to monitor the ongoing development and 

 regularly assess the financial impact in respect of valuation of assets and provisions for liabilities.

33. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL

  These financial statements are duly approved by the Company’s directors on February 25, 2021.

PARTICULARS
AMOUNT IN BAHT

RECLASSIFIED PREVIOUSLY REPORTED

Statements of cash flows

Cash flows from operating activities

 Unrealized gain on exchange rates  (2,325,033 )  (2,829,875 )

 Trade and other current receivables  259,905,858  239,539,061

 Other current assets  -  20,847,584

 Trade and other current payables  (367,280,018 )  (385,054,001 )

 Current contract liabilities  (18,115,184 )  -

 Other current liabilities  -  (341,201 )

Effects of exchange rates on cash and cash

 equivalents  (24,055 )  -
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