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2562 2561 เพิม่/(ลด) %
รายการ 2019 2018

สินทรัพยร์วม 1,211.16        1,242.03        (30.87)            (2.5%)
Total Assets
หน้ีสินรวม 764.10           800.53           (36.43)            (4.6%)
Total Liabilities
ส่วนของผูถื้อหุ้น 447.05           441.50           5.55               1.3%
Total Equity
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,076.93        1,111.09        (34.16)            (3.1%)
Sales/Service Income
ค่าใชจ่้ายด าเนินการ 1,048.81        1,085.39        (36.58)            (3.4%)
Operating Expenses
ภาษีเงินได ้ (3.62)              (3.13)              (0.49)              15.7%
Income Tax
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 8.88               1.31               7.57               577.9%
Net Profit for the period
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 5.55               3.39               2.16               63.7%
Comprehensive Income (Loss) for the period
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น 0.030             0.004             0.026             650.0%
Earning Per Share (Baht)
ปันผลต่อหุ้น (บาท)          -                 -                 -                 -
Dividend Per Share (Baht)
มลูค่าหุ้น (บาท) 1.49               1.47               0.02               1.4%
Book Value (Baht)

 
 

ข้อมูลส าคญัทางการเงนิ 
Financial Highlights 2019

หน่วย : ล้านบาท/Unit : Million Baht
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อตัราส่วนทางเงนิที่ส าคัญของบริษทั

หน่วย 2562 2561 2560
2019 2018 2017

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่า 0.76        0.83        0.85        
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เท่า 0.44        0.45        0.44        
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (Account Receivable Turnover) ครัง้ 5.95        6.36        6.56        
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (Average Collection Period) วนั 61           57           55           
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) ครัง้ 6             5             5             
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Inventory Turnover) วนั 64           71           78           
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (Account Payable Turnover) ครัง้ 6             6             7             
ระยะเวลาช าระหน้ี  (Payable Conversion Period) วนั 61           63           53           
Cash Cycle วนั 63           64           83           

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)

อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) % 11.87      11.15      10.17      
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) % 3.30        2.74        1.58        
อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) % 0.82        0.11        (1.73)       
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on Equity) % 1.99        0.29        (3.93)       

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินการ (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Assets) % 0.73        0.10        (1.37)       
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (Return on Non-Current Assets) % 1.09        0.16        (2.01)       
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(Assets Turnover) ครัง้ 0.89        0.89        0.80        

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่า 1.71        1.81        1.86        
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของสินทรัพยร์วม (Debt to Total Assets) เท่า 0.63        0.64        0.65        
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) เท่า 1.56        1.18        0.50        
อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout)  % -          -          50.01      

รายการ
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2562 (%) 2561 (%)
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 13.18       14.21    
ถุงมือยาง 36.01       32.10    
อาหารและเคร่ืองด่ืม 21.84       24.51    
อาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋อง 13.79       15.39    
ผูผ้ลิตรายยอ่ย/ตวัแทนจ าหน่าย 6.81         2.96      
อ่ืนๆ 8.37         10.83    
รวม 100.00     100.00  

ยอดขายแบ่งตามประเภทสินค้า
SPACK

13.18% 

36.01% 

21.84% 

13.79% 

6.81% 
8.37% 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
ถุงมือยาง 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
อาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋อง 
ผูผ้ลิตรายยอ่ย/ตวัแทนจ าหน่าย 
อื่นๆ 

14.21% 

32.10% 

24.51% 

15.39% 

2.96% 
10.83% 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  

ถุงมือยาง 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

อาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋อง 

ผูผ้ลิตรายยอ่ย/ตวัแทนจ าหน่าย 

อื่นๆ 

2562 2561 
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ข้อมูลทัว่ไป 
 

ช่ือบริษัท  :  บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือย่อ   :  SPACK 
เลขทะเบียนบริษัท :  0107537001161 
ประเภทธุรกจิ  :  ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกล่องบรรจุภณัฑ์จำกกระดำษ  
สถานทีต่ั้ง  :  119 หมู่ 1 ถนนกำญจนวนิช ต.ท่ำขำ้ม อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 
      โทรศพัท ์0-7426-0602-9 โทรสำร 0-7426-0600-1, 0-7444-7128 
    
 

ส านักงานสาขา  :  30/32 หมู่ 1 ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  
   จ.สมุทรสำคร 74000   

      โทรศพัท ์ 0-3445-2136-8 โทรสำร 0-3445-2306 
    

เวบ็ไซด์        www.spack.co.th 
 
จ านวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  (ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม  พ.ศ. 2562) 
   :  บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) 265 คน 
   :  บริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั   280 คน 
 

ทุนจดทะเบียน  :  หุน้สำมญั 300 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท รวม 300,000,000 บำท 
ทุนช าระแล้ว  :  หุน้สำมญั 300 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท รวม 300,000,000 บำท 
 

บุคคลอ้างองิ 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

   :  อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
     เลขท่ี 93  ถนนรัชดำภิเษก    แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 

        โทรศพัท ์ 0-2009-9386 โทรสำร 0-2009-9991 เวบ็ไซด ์www.tsd.co.th 
 

ผู้สอบบัญชี  :  บริษทั ส ำนกังำนปีติเสว ีจ  ำกดั 
        8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวภิำวดีรังสิต 44 ถนนวภิำวดีรังสิต แขวงลำดยำว 
        เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
        โทรศพัท ์ 0-2941-3584-6 โทรสำร 0-2941-0658 เวบ็ไซด ์www.pitisevi.com 

http://www.tsd.co.th/


รายงานประจ าปี 2562      Annual Report 2019 

 

 5 

 

Company Profile 
 

 

Name     :  S. Pack & Print Public Company Limited 
 

Initial     :  SPACK 
 

Public Company Registration :  0107537001161 

 

Business    :  Type of Business Manufacturer of Folding carton and 

        Corrugated container. 
 

Head Office    :  119 Moo 1 Karnjanavanich Road , 

        T.Takarm, A. Hatyai, Songkhla 90110, Thailand. 

        Tel  : 0-7426-0602-8   

   Fax : 0-7426-0600-1 , 0-7426-608 

                  

Branch Office   :  30/32 Moo 1 Tambon Kokkam, Amphur Muang  

        Samutsakorn, Samutsakorn,Thailand. 

        Tel  : 0-3445-2136-8   Fax : 0-3445-2306 

     

Website       www.spack.co.th 
 

 

Total member of staffs (including Subsidiary Company) As of December 31, 2019 

     :  S. Pack & Print Public Co., Ltd. = 265 

     :  Sahakij Packaging Co., Ltd. = 280 

Registered Capital   :  Baht 300,000,000.00 

 

Paid-up share capital  :  Baht 300,000,000.00  

 

 References 
 

 

Securities Register   :  Thailand Securities Depository Company Limited 

        93 The Stock Exchange of Thailand Building, 

        Rachadapisek Road, Dindeang, 

        Bangkok  10400  Thailand. 

        Tel  : 0-2009-9386   Fax : 0-2009-9991  
 

Website       www.tsd.co.th 
 

 

Auditor    :  Office of Pitisevi Co., Ltd. 

        8/4  1
st
 , 3

th
 Floor, Viphawadee Soi 44, 

        Viphawadee-Rangsit Road, Chatuchak,  

   Bangkok 10900, Thailand. 

        Tel  : 0-2941-3584-6   Fax : 0-2941-0658 
 

Website       www.pitisevi.com 

http://www.spack.co.th/
http://www.tsd.co.th/
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สารจากประธานกรรมการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 ในนามประธานกรรมการบริษทั กระผมมีความยนิดีท่ีจะน าเสนอรายงานทางการเงิน ส้ินสุด  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทั เอส. แพค็แอนดพ์ร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทั สหกิจ บรรจุภณัฑ ์
จ ากดั บริษทัยอ่ย ท่ีรวมเรียกเป็นกลุ่มบริษทั ใหทุ้กท่านไดรั้บทราบ 
 ในช่วงปี 2562 บริษทัประสบกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีทา้ทาย กบัเร่ืองของเศรษฐกิจโลกท่ี
มีผลมาจากความขดัแยง้ทางการคา้ ระหวา่งสหรัฐอเมริการและสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงความ
ตระหนกจากความซบเซาของตลาดการคา้โลก แมจ้ะพบกบัอุปสรรคและความยากล าบากนานปัการ  
กระนั้นเราก็ยงัยนืหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง สามารถด าเนินงานไดบ้รรลุตามเป้าหมาย อีกทั้งยงัมีผล
ประกอบการดีกวา่ท่ีคาดไว ้ 
  บริษทั เอส. แพค็แอนดพ์ร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม Oji จะยงัคงพยายาม
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหบ้ริษทัไดเ้ติบโตท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีไม่แน่นอนในปัจจุบนั รวมถึง
ในขณะน้ีท่ีเราก าลงัเผชิญกบัผลกระทบจากการแพร่กระจายไปทัว่โลกของไวรัสโคโรน่า 
 “ความปลอดภยั สภาพแวดลอ้ม และการปฏิบติัตามกฎระเบียบ” คือพื้นฐานสามประการหลกัใน
การด ารงอยูข่ององคก์รของเรา โดยกลุ่มบริษทัจะยงัคงมุ่งเนน้ในเร่ืองการตดัสินใจและการด าเนินการ
ภายใตห้ลกัการใหค้วามส าคญักบันโยบายองคก์รของกลุ่ม Oji มาเป็นอนัดบัแรก รวมถึงการขจดัความ
เส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดจากภยัพิบติัทางอุตสาหกรรม การป้องกนัอุบติัภยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัเพื่อสนองตอบต่อนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
 ในปี 2563 จะเป็นปีท่ีส าคญัส าหรับเราในการแข่งขนัเพื่อความมีชยัในตลาดการคา้ เพื่อใหเ้ราได้
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืภายหลงัจากปี   2563 และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายระยะกลางของกลุ่ม Oji ในการครอง
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 10 ในฐานะผูใ้หบ้ริการดา้นบรรจุภณัฑ์อนัดบัหน่ึงในอาเซียน และอินเดีย อีก
ทั้งการรับมือกบัความทา้ทายในดา้นอ่ืน ๆ อาทิ ดา้นความตอ้งการท่ีลดลง การแข่งขนัระหวา่งคู่แข่งราย
เดิมและรายใหม่  และดา้นการเส่ือมราคา เป็นตน้ กระนั้นเราก็จะยงัคงด าเนินการทุกวถีิทางเพื่อเอาชนะ
อุปสรรคและความทา้ทายเหล่าน้ี ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีในกลุ่ม Oji และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ในหลายประการของเราให้เป็นประโยชน์ เช่น ความเช่ียวชาญพิเศษของแต่ละพื้นท่ี ประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ พนัธมิตรตลอดจนเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาค 
 ดว้ยเหตุน้ี กระผมจึงใคร่ขอขอบคุณลูกคา้ทุกท่านท่ีใหค้วามไวว้างใจ ขอบคุณผูบ้ริหาร และ
พนกังานส าหรับความมุ่งมัน่ในการท างาน – ท่ีท าใหเ้รามีวนัน้ีไดแ้ละกา้วไปสู่ความส าเร็จ  

ขอบคุณผูถื้อหุน้ผูท้รงคุณค่าทุกท่าน ท่ีใหก้ารสนบัสนุน และไวว้างใจใหเ้ราไดน้ าพาองคก์รของ
ท่านไปสู่ความส าเร็จในอนาคต                                                                                

                             
                              นายดีลนั ตนั 

ประธานกรรมการ        
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Message from Chairman of the Board of Directors 
 
 
 

Dear Shareholders, 
 
 
On behalf of the Board of Directors, it is my pleasure to present to you S. Pack & Print Public 
Company Limited together with its subsidiary Sahakij Packaging Company Limited 
(collectively the “Group”)) our annual report for the financial year ended 31 December 2019. 
In FY 2019, we experienced a challenging business environment for the global economy, 
characterized by trade conflicts between the U.S. and China, and fear of global market 
stagnation. However, despite many difficulties, we were able to stay on course and 
accomplished our business plan for the fiscal year with better performances than expected.  
 
S. Pack & Print Public Company Limited, a member of Oji group, will continue our efforts in 
pursuing growth in today’s unstable business environment, even though we are currently 
facing the impact of the globally spreading of the coronavirus.  
 
“Safety, Environment, and Compliance” constitute the basis of our corporate existence. The 
Group will continue to focus on initiatives to ensure that the policy of giving top priority to Oji’s 
corporate strategies —including elimination of industrial disaster risks, prevention of 
environmental accidents and compliance with laws and regulations to fulfill corporate social 
responsibilities. 
 
The year of 2020 will be important for us to compete and to win in the marketplace so we can 
grow sustainably after 2020, and to accomplish Oji’s mid-term goal of holding 10% market 
share as the number one total packaging material solution provider in ASEAN and India. 
There are also other challenges such as demand decrease, competitions with both traditional 
and new competitors, price deterioration and etc., but we will do all we can to overcome these 
challenges by fully using Oji group resources and its competitive advantages in areas such as 
local talents, business experiences, and people and business network in this region.  
I therefore also would like to thank our customers for their trust and our employees for their 
commitment —it is them who make who we are and why we will succeed. 
 
Many thanks to you, our valued shareholders, for your support and for your confidence in us 
to lead your company successfully into the future. 
 
 
 
 

                                          
                
   
    
 

 
                 (Mr.Dilun Tan) 

 
Chairman of the Board of Directors 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์ พร้ินท ์ จ  ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านเป็นกรรมการ
อิสระ เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอ ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินโดยมี นายสุมิตร กาญจนมัพะ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ พลต ารวจตรีอมัพร  ภยัล้ี และ รศ.ดร. สณัห์ชยั  กล่ินพิกลุ เป็นกรรมการตรวจสอบ  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามท่ีกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

1. ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 คร้ัง โดยในการประชุม ไดเ้ชิญฝ่ายบริหารเขา้ประชุมดว้ยตามความเหมาะสม และมี
การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหารจ านวน 1 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี 

                                              รายช่ือกรรมการตรวจสอบ  การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) การเขา้ร่วมประชุม (คร้ัง) % 
 

1. นายสุมิตร       กาญจนมัพะ  5   5  100 
2. พลต ารวจตรีอมัพร   ภยัล้ี   5   4   80 
3. รศ.ดร.สณัห์ชยั        กล่ินพิกุล                  5   5  100 

 

2. สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงงบการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง
ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือ และปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชีโดยมีความถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งพอเพียง  
 

3. พิจารณา เสนอแนะและตรวจสอบแผนงานและผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาสและประจ าปี ติดตามแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ รวมถึงการ
ช้ีแนะให้การก ากบัดูแลและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผลมากข้ึน รวมถึงการก ากบัดูแลระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย ให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบท่ีเพียงพอ 

 

4. สอบทานรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการก ากบัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่ง
เพียงพอ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยรายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินธุรกิจ
โดยปกติและมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปโดยเนน้เร่ืองความโปร่งใส เพ่ือให้คลอ้งกบันโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีปฏิบติัอยู ่
 

5. ก ากบัดูแลให้บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอในหลายมิติทั้งดา้นการบริหาร การผลิต เทคโนโลย ี
และความเส่ียงจากภยัต่างๆ  รวมถึงเสนอให้มีการจดัท าแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ต่างๆ 

 

6. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และสนบัสนุนใหบ้ริษทัด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ในทกุรูปแบบ  

 

7. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน 

ของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านกัตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึง 
ประสบการณ์ของบุคคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท  าการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ  

 

8. จากการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติัตามท่ีกฎบตัรคณะกรรมการ 

ตรวจสอบก าหนดไดอ้ยา่งครบถว้น  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการก ากบัดูแลท่ีดี และมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม รายงานทางการเงิน
ของบริษทัฯ มีความน่าเช่ือถือ เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป การเปิดเผยขอ้มูล และรายงานท่ีเก่ียวโยงกนัมีความชดัเจนเพียงพอ ฝ่าย
บริหารไดรั้บฟัง และปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือให้การควบคุมดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด และกฎหมาย
อยา่งเคร่งครัด รวมทั้งมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบักิจการ 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              นายสุมิตร  กาญจนมัพะ 

  (ประธานกรรมการตรวจสอบ)  
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Audit Committee’s Report 
 

The Audit Committee of S. Pack & Print Public Company Limited “the Company” consists of three members of the 
Board of Directors, each of whom possesses sufficient knowledge and experience to review the integrity of the Financial 
Statements. Every member of the Committee is an independent director, namely Mr.Sumitr Kanjanampa (Chairman), 
Pol.Maj.Gen Amporn Pailee and Associate Prof. Dr. Sunchai Klinpikul. 

  
 The Audit Committee members performed their duties under the delegation of authority set out by the Board of 
Directors and stipulated under the Charter of the Audit Committee, which can be summarized as follows: 
 

1. In 2019, a total of five Audit Committee meetings were held, with the joint attendance of management as 
deemed necessary, and there was one meeting with the Auditor without management present. The meeting 
attendance of each committee member was as follows: 
 

Name of Audit Committee  Number of meeting  Attended  % 
 

1. Mr. Sumitr   Kanjanampa  5        5  100 
2. Pol.Maj.Gen Amporn  Pailee   5        4    80 
3. Associate Prof.Dr.Sunchai  Klinpikul  5        5  100 

 
2. Intensively and carefully reviewed the quarterly and yearly financial statement of the Company and subsidiary 

company to ensure their accuracy, completeness, reliability and compliance with generally accepted 
accounting standards prior to approving the statements. The Audit Committee opinion for the financial 
statements are presented fairly in accordance with generally accepted accounting principles and sufficiently 
disclosed. 

 
3. Reviews and monitored the quarterly compliance and internal audit reports and the annual corporate 

compliance and internal audit plan, followed up on and corrected any issues found by internal audit. Moreover, 
the committee has worked to improve compliance and provided reasonable assurance that the internal control 
system was sufficient and appropriate, and encouraged the independence of the Compliance and Internal 
Audit.  

 
4. Reviews related-party transactions and transactions that could potentially involve conflicts of interest, ensured 

that any relevant information was disclosed properly and followed the principles of good corporate governance 
and that the related-party transaction that occurred were reasonable and in keeping with normal business 
practice and set according to standard commercial terms, emphasis for clean and clear following process of 
An-ti Corruption Project.  
 

5. Reviews the adequacy and effectiveness of the management production technology and other business risks 
and also recommend the company to prepared contingency plan reserve for every situation. 
 

6. Reviews the company’s compliance with laws requirement of The Securities Exchange Commission (SEC) 
and The Stock Exchange of Thailand (SET) or policy, rules, regulation and the other laws applicable to the 
Company’s business. And support the Company operation in term of An-ti Corruption every matter. 

 
7. Selects and recommends the appointment of independent auditors and set their fees giving  

consideration to reliability and adequacy of resources, and amount of audit work by such  
independent auditors, including experiences of personnel assigned to audit. 

 
8. The Audit Committee performed an assessment in accordance with the requirements laid out in the Charter of 

the Audit Committee. 
 
The Audit Committee finds that the Company’s has good corporate governance and competent internal control 

systems. The company’s financial reports are reliable and are prepared in accordance with the generally accepted 
accounting principles. Disclosure of information and related matters reveals transparency. The Management has dutifully 
followed the suggestion of the Internal Audit team and has always observed the regulations stipulated by laws and have 
appropriate of business risk management. 

 
 
 

                                                                                                
                                                                                        
          (Mr. Sumitr  Kanjanampa) 
                  Chairman of the Audit Committee 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 การประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

 บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทั สหกิจบรรจุ
ภณัฑ ์ จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) โดยทั้งสองบริษทัมีกำรด ำเนินกำรบริหำรจดักำรโดยผูบ้ริหำรกลุ่มเดียวกนั เสมือนวำ่
บริษทัยอ่ยเป็นสำขำของบริษทัฯ โดยท ำเลท่ีตั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นประโยชน์ในดำ้นกำรเขำ้ถึงกลุ่ม
ลูกคำ้ในท ำเลท่ีต่ำงกนัเท่ำนั้นเอง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจ ผลิตบรรจุภณัฑจ์ำกกระดำษ โดยสำมำรถแยกผลิตภณัฑต์ำมสำย
ธุรกิจไดด้งัน้ี 

 

กล่องกระดำษ สำมำรถแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
 

(1) กล่องพิมพพ์ำณิชย ์  (Folding Carton)  หรือกล่องพิมพอ์อฟเซ็ท ซ่ึงไดแ้ก่ กล่องพบัแขง็ธรรมดำ 
(Folding Carton) หรือ กล่องใน (Inner Box) และกล่องพบัแขง็ปะลอนลูกฟกู (High Graphic 
Corrugated Container) 

(2) กล่องลูกฟกู (Corrugated Container) หรือ กล่องนอก (Outer Box) และกระดำษลูกฟกู (Corrugated 
Sheet Board)  

 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑจ์ำกกระดำษ โดยบริษทัฯ มีโรงงำน
ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ บนพ้ืนท่ีประมำณ 16 ไร่  ด ำเนินกำรผลิตกล่องพิมพพ์ำณิชย ์กล่องลูกฟกู และ
แผน่ลูกฟกูเพ่ือจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูผ้ลิตรำยอ่ืน ฐำนลูกคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นเขตภำคใต ้และมีลูกคำ้บำงส่วน
ในเขตกรุงเทพฯ และภำคกลำง โดยลูกคำ้ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ กลุ่มผูผ้ลิตถุงมือยำง ผูผ้ลิตอำหำรทะเลกระป๋อง อำหำร
ทะเลแช่เขง็ ผูผ้ลิตอำหำรและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้  

ขณะท่ี บริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยมีโรงงำนตั้งอยูท่ี่นิคมอตุสำหกรรมสินสำคร จงัหวดั
สมุทรสำคร บนพ้ืนท่ีประมำณ 42 ไร่ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกลุ่มธุรกิจกระดำษและบรรจุภณัฑ ์ เนน้ฐำนลกูคำ้ในกรุงเทพฯ 
และภำคกลำง ด ำเนินธุรกิจผลิตกล่องใน กล่องพบัแขง็ปะลอน กล่องลูกฟกูและกระดำษลูกฟกูลอน E โดยมีลูกคำ้
ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ผูผ้ลิตอำหำรและเคร่ืองด่ืม ผูผ้ลิตอำหำรกระป๋อง 
อำหำรทะเลแช่แขง็  อำหำรพร้อมบริโภค เป็นตน้ โดยท่ีสหกิจ จะไดรั้บประโยชน์จำกระบบสำธำรณูปโภค กำร
ขนส่ง ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ท่ีมีประสิทธิภำพ ผำ่นโอกำสในเชิงธุรกิจกบัเครือข่ำยต่ำงๆ ในนิคม และไดรั้บกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
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โครงสร้างรายได้  

 

โครงสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑก์ระดำษของ บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย    

             
รำยไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตำมงบกำรเงินรวมสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

- รำยไดจ้ำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยกล่องพิมพพ์ำณิชยห์รือกล่องพิมพอ์อฟเซ็ท 

- รำยไดจ้ำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษลูกฟกูและกล่องลูกฟกู 

- รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยวตัถุดิบในกำรผลิตบรรจุภณัฑ ์  
 

เน่ืองจำกบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีผูถื้อหุน้เป็นชำวต่ำงดำ้วเกินกวำ่ร้อยละ 50 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลำคม 2555
และเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติักำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2542 ทำงบริษทัฯ ไดย้ดึถือปฏิบติัอยำ่ง
เคร่งครัด ดงันั้นบริษทัฯ จึงมิไดป้ระกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรรับจำ้งพิมพต์ั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2555 เป็นตน้มำ 

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 
บริษทัฯ มีวสิยัทศัน์วำ่ “เรำจะเป็นองคก์รเชิงสร้ำงสรรคท่ี์เห็นคุณค่ำของนวตักรรม”  
พนัธกิจและเป้ำหมำยของบริษทั มีดงัน้ี 
1. บริษทัมุ่งมัน่ในกำรเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณภำพอนัดบัหน่ึงในประเทศไทย 
2. บริษทัจะพฒันำคุณภำพดำ้นบรรจุภณัฑอ์ยำ่งเขม้แขง็ทั้งในดำ้นวสัดุท่ีใชใ้นกำรออกแบบ และให้

เป็นบรรจุภณัฑท่ี์สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำท่ีตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งแทจ้ริง  
3. บริษทัจะด ำเนินกำรในทุกวถีิทำงเพ่ือเพ่ิมควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ ดว้ยวธีิดงักล่ำว และดว้ยกรอบ

ควำมคิดท่ีน ำควำมตอ้งกำรของตลำดมำเป็นศูนยก์ลำงท่ีเป็นส ำคญัท่ีท ำใหธุ้รกิจบรรจุภณัฑข์องเรำ
มีควำมกำ้วหนำ้และหยัง่รำกลึกไปยงัทุกอณูของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งกำรใชบ้รรจุภณัฑจ์ำกกระดำษ  

 

           หน่วย : ลำ้นบำท

รำยได้

มูลคำ่ % มูลคำ่ % มูลคำ่ %

1.  รำยไดข้องบริษทัฯ และบริษทัย่อย

     - กล่องพิมพอ์อฟเซ็ท 308.75      28.67 504.54      45.41 426.27      41.97

     - กล่องลูกฟูก 754.49      70.06 589.12      53.02 570.01      56.12

     - วตัถุดิบ 13.69        1.27 17.43        1.57 19.49        1.92

รวมรำยได้ 1,076.93   100.00 1,111.09   100.00 1,015.77   100.00

งบกำรเงินรวม

ปี 2560

งบกำรเงินรวม

ปี 2562 ปี 2561

งบกำรเงินรวม
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การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

1. กลยุทธ์ทางการตลาด 
               คุณภาพของผลติภณัฑ์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใหค้วำมส ำคญัแก่กำรผลิตสินคำ้ท่ีไดคุ้ณภำพ โดยมีกำรตรวจสอบคุณภำพ 
ผลิตภณัฑ ์ (Quality Control: QC) ท ำหนำ้ท่ีควบคุมและตรวจสอบคุณภำพวตัถุดิบ สินคำ้ระหวำ่งกำรผลิต และสินคำ้
ส ำเร็จรูปใหไ้ดคุ้ณภำพ และตรงตำมท่ีก ำหนด โดยจะท ำกำรตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ใน 3 ดำ้นหลกั คือ กำรตรวจสอบ
น ้ ำหนกัของกระดำษวำ่ไดแ้กรมตำมท่ีก ำหนด กำรตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรรับแรงกด ของกล่อง (Box 
Compression Test)   ตำมท่ีลูกคำ้ก ำหนด และน ้ ำหนกัแรงกดท่ีกล่องจะตอ้งรองรับและกำรตรวจสอบกำรรับกำรกระแทก
จำกของมีคม (Bursting)  

นอกเหนือจำกกำรควบคุมและตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ตลอดกระบวนกำรผลิตแลว้ กำรท่ีบริษทัฯ และ 
บริษทัยอ่ยมีเทคโนโลยกีำรผลิตท่ีทนัสมยัท่ีสำมำรถรองรับกำรผลิตในปริมำณมำกๆ นั้นยงัช่วยควบคุมใหสิ้นคำ้มี
คุณภำพเหมือนกนัทั้งจ ำนวนอีกดว้ย นอกจำกน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรม ISO 
9001: 2000 ท ำใหลู้กคำ้มัน่ใจไดว้ำ่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ี
เป็นไปตำมมำตรฐำน ISO 

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มำบริษทัฯ ด ำเนินกำรเร่ืองมำตรฐำน ISO 18001 และเร่ือง SGMP/HACCP  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO14000 เพื่อรองรับกำรจดักำรของ 

โรงงำนสีเขียวในโลกของส่ิงพิมพต์่อไป 
ในปลำยปี 2555 จนถึงปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบำยท่ีเคร่งครัดในเร่ืองมำตรกำรควำม 

ปลอดภยั โดยพยำยำมด ำเนินใหมี้อุบติัเหตุเป็นศูนย ์(Zero Accident) ใหไ้ด ้โดยจะมีจดหมำยจำกบริษทัในเครือ แจง้เหตุ
กรณีเกิดอุบติัเหตุ และ บริษทั แม่ไดก้ ำหนดนโยบำยท่ีวำ่ จะไม่มีอุบติัเหตุเกิดแบบซ ้ ำๆ กบัท่ีเคยเกิดมำแลว้ เพรำะจะมี
มำตรกำรต่ำงๆ เขำ้มำแกไ้ข ปรับปรุงในจุดท่ีเคยเกิดอุบติัเหตุมำก่อน พร้อมทั้งใส่ควำมปลอดภยัอนัเกิดจำกกำรเขไ้ป
ตรวจสอบในทุกๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งประชำสมัพนัธ์เหตุกำรณ์ดงักล่ำวใหแ้ก่บริษทัในกลุ่มโอจิทรำบทุก
หน่วยงำน โดยตั้งสโลแกนวำ่ “อุบติัเหตุจะไม่เกิดซ ้ ำกบัท่ีเคยเกิดมำแลว้” แมว้ำ่ในปี 2559 ท่ีผำ่นมำบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยยงัไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในเร่ืองอุบติัเหตเุป็นศูนยก็์ตำม  ในปี 2561 สถิติอุบติัเหตุเกิดข้ึนในบริษทั 3 คร้ัง 
ส ำหรับบริษทัยอ่ย ไดรั้บรำงวลั Safety Award ซ่ึงจดัโดยกลุ่มโอจิภำคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกแสดงใหเ้ห็นถึงควำมมุ่งมัน่ของ
ผูบ้ริหำรในกำรขจดัมิใหเ้กิดอุบติัเหตุภำยในสถำนประกอบกำร ทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะใหอุ้บติัเหตเุป็น
ศูนยต์ำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ ควบคู่ไปกบักำรดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีดี กำรก ำจดัของเสียจำกกระบวนกำรผลิต โดยบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย ดูแลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวทุ้กประกำร รวมถึงนโยบำยในเร่ืองสำรเคมี
อนัตรำยหำกมีกำรครอบครอง จะปฏิบติัตำมมำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีก ำหนดตำมมำตรฐำนสำกลโลก 

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้มำ บริษทัยอ่ย ไดรั้บใบรับรอง BRC (British Retail Consortium) Global Standard  
for Packaging and Packaging Materials จำก SGS เป็นใบรับรองสำกลของกลุ่มบริติส ส ำหรับบบรจุภณัฑ ์ท ำใหลู้กคำ้
กลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืมมีควำมมัน่ใจในคุณภำพของกล่องท่ีบริษทัฯ ผลิต วำ่ไดม้ำตรฐำนและมีคุณภำพ ไม่ปนเป้ือนส่ิง
ท่ีอำจเป็นอนัตรำยต่อผลิตภณัฑท่ี์บรรจุ ท ำใหบ้ริษทัยอ่ยสำมำรถขยำยกำรตลำดไปยงัลูกคำ้กลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืมเพ่ิม
มำกข้ึน ซ่ึงใบรับรองน้ี ไดรั้บกำรต่ออำยตุลอดมำ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรรักษำตอ้งใชเ้วลำในกำร
ปรับเปล่ียน เน่ืองจำกโรงงำนผลิตเดิมเป็นระบบเปิด ดงันั้น โครงสร้ำงพ้ืนฐำนตอ้งมีกำรปรับปรุง พฒันำเพ่ือใหร้องรับ
ระบบท่ีจะขอใบรับรอง ซ่ึงตอ้งใชเ้วลำพอสมควร บริษทัฯ คำดหวงัวำ่ หำกไดรั้บใบรับรอง BRC แลว้ จะสำมำรถท ำให้
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สำมำรถเพ่ิมยอดขำยไปยงัลูกคำ้กลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืมไดม้ำกข้ึน ซ่ึงในปี 2561 บริษทัยอ่ยสำมำรถขยำยยอดขำยได ้
เพ่ิมมำกข้ึน จำกควำมมัน่ใจของลูกคำ้ในระบบท่ีไดรั้บกำรรับรอง 

ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดรั้บใบรับรองกำรประกอบกิจกำร FSC (Forest Stewardship Council)  
เพ่ือเป็นกำรรับรองวำ่ ตลอดห่วงโซ่ของกำรผลิตภณัฑจ์ำกไม ้ ตั้งแต่ตน้ไมสู่้มือเรำ “ป่ำไม”้ นั้นมีกำรจดักำรอยำ่งย ัง่ยนื
ตำมหลกักำรท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบันำนำชำติ ท ำใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย สำมำรถขำยผลิตบรรจุภณัฑต์ำมท่ีลูกคำ้
ตอ้งกำร เพ่ือเป็นกำรพฒันำป่ำไมอ้ยำ่งย ัง่ยนืในอนำคต จะเห็นไดช้ดัวำ่ ในปี 2562 รำยไดจ้ำกกำรผลิตกล่องลูกฟกู ซ่ึง
ประกอบดว้ยกล่องลูกฟกูปะลอน และกล่องลูกฟกูมีสดัส่วนท่ีเติบโตข้ึนอยำ่งเห็นไดช้ดั  
 

                        ความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วตัถุดบิตามความต้องการของลูกค้า 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีควำมยดืหยุน่ในกำรเลือกใชว้ตัถุดิบใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะกำรใชง้ำนและรำคำ 

ท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรดว้ยกำรท่ีบริษทัฯ มีแหล่งวตัถุดิบท่ีหลำกหลำยทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศ โดยไม่ไดผ้กูขำดกำร
ซ้ือวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตวตัถุดิบกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพำะ ท ำใหส้ำมำรถเลือกซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพเท่ำเทียมกนัจำกแหล่ง
ท่ีเสนอรำคำท่ีต ่ำกวำ่ ส่งผลใหบ้ริษทัมีควำมยดืหยุน่ในกำรผลิต สำมำรถปรับเปล่ียนใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภำพดีกวำ่คู่แข่งได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นส ำคญั ซ่ึงท ำใหบ้ริษทัมีควำมไดเ้ปรียบในกำรควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบโดย
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรำคำจ ำหน่ำยท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 

 

                       การให้บริการ 
นอกจำกกำรมุ่งเนน้ท่ีคุณภำพสินคำ้แลว้ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรบริกำรท่ีดีต่อ 

ลูกคำ้ อำทิ กำรส่งมอบสินคำ้ใหต้รงเวลำ ทั้งน้ีกำรบริหำรกำรผลิตแบบ JIT และ KAMBAN ท ำใหบ้ริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยมีระบบกำรจดักำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ จึงสำมำรถส่งสินคำ้ใหถึ้งมือลูกคำ้ตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมทั้งกำร
ใหบ้ริกำรหลงักำรขำย โดยพร้อมใหค้  ำปรึกษำทุกแง่มุมในเร่ืองบรรจุภณัฑ ์ ตลอดจนกำรรับเอำควำมคิดเห็นของลูกคำ้
เพ่ือน ำมำปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ใหไ้ดดี้ท่ีสุด และ
กำรรักษำควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้ ท ำใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บรำงวลั Supplier ดีเด่นจำกลูกคำ้รำยใหญ่หลำยๆ 
รำย ซ่ึงสร้ำงควำมภูมิใจและใหก้ ำลงัใจแก่ทีมงำนทุกคนเป็นอยำ่งยิง่ 

 

                       ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสำมำรถผลิตบรรจุภณัฑก์ระดำษไดห้ลำกหลำย ทั้งกล่องพิมพพ์ำณิชย ์กล่องพิมพ ์

ออฟเซ็ทปะลูกฟกู และกล่องลูกฟกู ท ำใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีศกัยภำพในกำรผลิตบรรจุภณัฑก์ระดำษไดค้รบวงจร 
ซ่ึงแตกต่ำงจำกผูผ้ลิตรำยอ่ืนๆ ท่ีมกัจะมีควำมช ำนำญในกำรผลิตเฉพำะบรรจุภณัฑป์ระเภทใดประเภทหน่ึงเท่ำนั้น และ
บริษทัฯ ยงัมีควำมพร้อมในดำ้นกำรผลิต โดยบริษทัยอ่ย เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดำษนอ้ยรำยในประเทศไทยท่ี
มีเคร่ืองจกัรขนำดใหญ่ท่ีสำมำรถพิมพก์ล่องออฟเซ็ทขนำดใหญ่พิเศษ เช่น กล่องเคร่ืองถ่ำยเอกสำร และกล่องโทรทศัน์
ขนำดใหญ่ รวมถึงมีบุคลำกรท่ีมีทกัษะ และเคร่ืองจกัรท่ีมีศกัยภำพเพียงพอท่ีจะรองรับกำรผลิตกล่องพบัแขง็ปะลอน
ขนำดใหญ่ได ้ จึงท ำใหมี้ควำมคล่องตวัมำกกวำ่คู่แข่งในกำรผลิตสินคำ้ทุกประเภท นอกจำกน้ี กำรท่ีบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยมีระบบกำรผลิตท่ีครบวงจรในโรงงำนของบริษทัฯ ท ำใหง่้ำยต่อกำรควบคุมคุณภำพทุกขั้นตอนและสำมำรถ
ใหบ้ริกำรตรงก ำหนดเวลำลดควำมเส่ียงใหแ้ก่ลูกคำ้ 
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ความได้เปรียบในด้านทีต่ั้ง 
กำรท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตกล่องพิมพอ์อฟเซ็ทรำยใหญ่เพียงรำยเดียวในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดัภำคใต ้โดยมีท ำเลท่ี 

ตั้งอยูใ่กลก้บัลูกคำ้  ท ำใหมี้ควำมยดืหยุน่และควำมคล่องตวัในกำรผลิตสินคำ้และกำรใหบ้ริกำร จึงสำมำรตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดใ้นทนัที ท ำใหมี้ควำมไดเ้ปรียบคู่แข่งทั้งท่ีจะตอ้งส่งสินคำ้มำจำกกรุงเทพฯ หรือจำกประเทศ
มำเลเซีย นอกจำกน้ี กำรท่ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  สำมำรถผลิตสินคำ้ไดห้ลำกหลำย ทั้งกล่องพิมพอ์อฟเซ็ท และกล่อง
ลูกฟกู ท ำใหใ้นกำรติดต่อลูกคำ้แต่ละคร้ังจะสำมำรถเสนอขำยสินคำ้ไดท้ั้งสองประเภท ซ่ึงเป็นกำรเพ่ิมโอกำสในกำรขำย
สินคำ้ไดม้ำกยิง่ข้ึน    
 

ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย  
 

(ก) กล่องกระดาษ 
ลูกคำ้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคำ้เพ่ือกำรส่งออกโดยสำมำรถแยกตำมกลุ่ม 

ธุรกิจไดเ้ป็น 5 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
 

1. ถุงมือยำง 
2. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
3. อำหำรพร้อมบริโภคและเคร่ืองด่ืม 
4. อำหำรแช่แขง็ 
5. อำหำรกระป๋อง 

 

ลูกคำ้ส่วนใหญ่เป็นลูกคำ้ท่ีติดต่อซ้ือขำยกนัมำเป็นระยะเวลำนำนและต่อเน่ืองเป็นประจ ำ เป็นลูกคำ้ท่ีมี 
ประวติักำรช ำระค่ำสินคำ้ตรงเวลำ โดยเป็นลูกคำ้ในกลุ่มตลำดบน (Hi-End) และตลำดกลำง (Mid-End) ท่ีมีตรำสินคำ้ 
(Brand) ของตนเองและเนน้ภำพลกัษณ์ตรำสินคำ้ของตน ซ่ึงลูกคำ้ในกลุ่มตลำดบนมกัจะไม่เปล่ียนผูผ้ลิต เน่ืองจำกลูกคำ้
ในตลำดบนจะรักษำแบบพิมพข์องตนเป็นควำมลบัเพ่ือป้องกนักำรปลอมแปลงบรรจุภณัฑไ์ปใชก้บัสินคำ้ท่ีเป็นของ
ปลอม ลูกคำ้จึงเลือกผูผ้ลิตท่ีน่ำเช่ือถือและติดต่อธุรกิจกนัในระยะยำว ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบั
ลูกคำ้เหล่ำน้ีมำโดยตลอด นอกจำกน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัเนน้กำรขยำยฐำนกำรจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑไ์ปยงัผลิตภณัฑ์
อ่ืนๆ ของลูกคำ้ปัจจุบนั ควบคูไ่ปกบักำรติดต่อลูกคำ้รำยใหม่ๆ ลูกคำ้โดยส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตถงุมือยำง 
ผูผ้ลิตอำหำรแช่แขง็และอำหำรกระป๋อง ในบริเวณจงัหวดัสงขลำและจงัหวดัใกลเ้คียง ในขณะท่ีบริษทัยอ่ย จะมีลูกคำ้
ส่วนใหญ่ในกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ผูผ้ลิตอำหำรแช่แขง็ และผูผ้ลิตอำหำรพร้อม
รับประทำนและเคร่ืองด่ืม อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และจงัหวดัในเขตภำคกลำง 
 

(ข)  รับจ้างพมิพ์ 
ลูกคำ้จำ้งพิมพข์องบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต ำรำเรียน และนิตยสำร โดยลูกคำ้จะอยูใ่นเขต 

กรุงเทพฯ และเป็นลูกคำ้ท่ีติดต่อกนัมำเป็นระยะเวลำนำน ดว้ยขอ้จ ำกดัของพระรำชบญัญติักำรประกอบธุรกิจของคนต่ำง
ดำ้ว พ.ศ. 2542 ธุรกิจส่วนน้ีบริษทัฯ ไดโ้อนฐำนลูกคำ้เดิมไปใหก้บับริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงเคย
เป็นบริษทัร่วม) ตั้งแตเ่ดือนกรกฎำคม 2555 และบริษทัไดย้ดึถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัดท่ีไม่รับงำนพิมพส่ื์อส่ิงพิมพต์ำมท่ี
พระรำชบญัญติัก ำหนดไว ้



รายงานประจ าปี 2562    Annual Report 2019 

 

 15   

(ค)  การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
กล่ำวโดยรวมยอดขำยของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นกำรจ ำหน่ำยแก่ลูกคำ้ในประเทศ โดยลูกคำ้ส่วน 

ใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคำ้เพ่ือกำรส่งออก ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงเป็นธุรกิจส่งออกโดยออ้ม (Indirect Export) บรรจุ
ภณัฑทุ์กชนิดจะผลิตตำมแบบท่ีลูกคำ้ก ำหนด เช่น กล่องส ำหรับถงุมือยำง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
ขำยทัว่โลก มีสินคำ้บำงส่วนท่ีบริษทัยอ่ย เป็นผูคิ้ดคน้ออกแบบและน ำเสนอใหก้บัลูกคำ้ ซ่ึงนบัเป็นบริกำรเสริมท่ีบริษทั
ใหก้บัลูกคำ้  

กำรท่ีบริษทัฯ มีโรงงำนอยู ่2 แห่ง ทั้งในจงัหวดัสงขลำ และในจงัหวดัสมุทรสำคร ท่ีนิคมอุตสำหกรรมสิน 
สำครปริมณฑลของกรุงเทพฯ ส่งผลใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง โดยโรงงำนของบริษทัฯ ท่ีจงัหวดัสงขลำ
นั้นเป็นโรงงำนผลิตบรรจุภณัฑก์ระดำษ 1 ใน 2 รำยใหญ่ใน 14 จงัหวดัภำคใตข้องประเทศไทย และยงัเป็นโรงงำนรำย
ใหญ่แห่งแรกในภำคใตท่ี้สำมำรถผลิตทั้งกล่องพิมพอ์อฟเซตและกล่องพิมพจ์ำกกระดำษลูกฟกู แต่เน่ืองจำกปัจจุบนัเร่ิมมี
ผูผ้ลิตกล่องพิมพอ์อฟเซตในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งผูผ้ลิตกล่องพิมพลู์กฟกูจำกประเทศมำเลเซีย แตบ่ริษทัฯ ยงัคงไดเ้ปรียบ
เน่ืองจำกกำรสัง่กล่องจำกต่ำงประเทศ มีค่ำขนส่งเป็นปัจจยัท่ีกระทบต่อผูบ้ริโภคโดยตรง กระนั้นก็ตำมหำกมีกำรสัง่ดว้ย
ปริมำณมำก คู่แข่งจะไดเ้ปรียบบริษทัฯ เน่ืองจำกรำคำกระดำษในต่ำงประเทศถูกกวำ่ในประเทศ โดยเฉพำะเม่ือเป็นกำร
น ำเขำ้แผน่ลูกฟกูซ่ึงไม่ตอ้งเสียภำษี ผูผ้ลิตในประเทศจะเสียเปรียบคู่แข่ง ท ำใหสู้ญเสียส่วนแบ่งตลำดไปบำงส่วน 
อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯ ยงัไดเ้ปรียบในเร่ืองท ำเลท่ีตั้งของโรงงำนท่ีอยูใ่กลแ้หล่งผลิตสินคำ้ ประเภทถุงมือยำง อำหำรแช่
แขง็และอำหำรกระป๋อง ท ำใหมี้ควำมไดเ้ปรียบในกำรเขำ้ถึงลูกคำ้และกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ 

2. สภาวะการแข่งขัน  
ในช่วงหลำยปีท่ีผำ่นมำ กระแสกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดข้ยำยตวัเพ่ิมมำกข้ึนไปทัว่โลก ส่งผลใหบ้รรจุ 

ภณัฑก์ระดำษซ่ึงผลิตมำจำกพืชท่ีง่ำยต่อกำรยอ่ยสลำย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และสำมำรถน ำกระดำษเก่ำกลบัมำใชไ้ด้
อีก (Recycle) ไดรั้บควำมนิยมเพ่ิมมำกข้ึนแทนท่ีบรรจุภณัฑท่ี์ยำกต่อกำรยอ่ยสลำย อยำ่งไรก็ตำม ตลำดบรรจุภณัฑ์
กระดำษในประเทศไทยนั้นยงัไม่สำมำรถเติบโตไดด้ว้ยตนเอง เพรำะผูผ้ลิตยงัไม่สำมำรถผลิตบรรจุภณัฑก์ระดำษแลว้
น ำไปวำงจ ำหน่ำยไดร้วมถึงไม่มีตรำสินคำ้ท่ีเป็นจุดขำยของตนเอง เน่ืองจำกเป็นกำรผลิตบรรจุภณัฑใ์หก้บัตรำสินคำ้ของ
ลูกคำ้ ท ำใหก้ำรเติบโตของตลำดบรรจุภณัฑต์อ้งอำศยัอุตสำหกรรมอ่ืนท่ีมีกำรใชบ้รรจุภณัฑก์ระดำษ ดงันั้นกำร
เจริญเติบโตของอุตสำหกรรมเหล่ำนั้นจึงเป็นปัจจยัส ำคญัต่อแนวโนม้กำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ์
กระดำษดว้ยเช่นกนั 

ทั้งน้ีกำรบริโภคบรรจุภณัฑก์ระดำษนั้นมีวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้พ่ือควำมสะดวกในกำรขนส่ง เพ่ือเก็บ 
รักษำสินคำ้ เพ่ือควำมสวยงำมและเพ่ิมมูลค่ำใหก้บัสินคำ้ เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัผูผ้ลิตสินคำ้โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ สินคำ้ใน
ระดบักลำง (Mid-end) และระดบับน (Hi-end) มุ่งเนน้กำรใชบ้รรจุภณัฑท่ี์มีควำมสวยงำมเพ่ือเป็นกำรเสริมภำพลกัษณ์
ของสินคำ้ใหดู้ดี และเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำใหก้บัสินคำ้ของตนดว้ย เน่ืองจำกบรรจุภณัฑท่ี์สวยงำมจะช่วยดึงดูดควำมสนใจ
ของผูบ้ริโภค และก่อใหเ้กิดควำมประทบัใจ ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมตอ้งกำรแก่ผูพ้บเห็น นอกจำกน้ียงัมีกำรน ำตรำสินคำ้ 
(Branding) มำเป็นส่ือโฆษณำถึงสรรพคุณ ขอ้ดีของสินคำ้ บ่งบอกถึงช่ือเสียงของผูผ้ลิต และคุณสมบติัของสินคำ้ ณ จุด
ขำย ซ่ึงปัจจยัเหล่ำน้ีส่งผลใหค้วำมตอ้งกำรในกำรบริโภคบรรจุภณัฑก์ระดำษมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน     

ดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ถึงคุณสมบติัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบรรจุภณัฑก์ระดำษ ท ำใหบ้รรจุภณัฑ ์
กระดำษไดรั้บควำมนิยม ซ่ึงจำกรำยงำนของกรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย ์ ระบุวำ่สดัส่วนกำรบริโภคบรรจุ
ภณัฑก์ระดำษ ซ่ึงไดแ้ก่ กล่องกระดำษ และถุงกระดำษ ในประเทศไทยคิดเป็นประมำณร้อยละ 40 ของปริมำณกำร
บริโภคบรรจุภณัฑท์ั้งหมดในปัจจุบนั  
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ในระยะหลงั แนวโนม้กำรใชบ้รรจุภณัฑก์ระดำษของผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ได้ 
มีกำรเปล่ียนแปลงทั้งในดำ้นรูปแบบบรรจุภณัฑแ์ละรูปแบบผลิตภณัฑ ์ ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบบรรจุภณัฑน์ั้น
เกิดจำกกำรท่ีสินคำ้ท่ีมีขนำดใหญ่ เช่น โทรทศัน์ขนำดใหญ่ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในส ำนกังำน ฯลฯ เร่ิมนิยมใชก้ล่อง
พบัแขง็ปะลอนแทนกำรใชก้ล่องลูกฟกูมำกข้ึน เน่ืองจำกมีควำมสวยงำมกวำ่กล่องลูกฟกู ในขณะท่ีมีควำมแขง็แรง
เช่นเดียวกบักล่องลูกฟกู ท ำใหส้ำมำรถใชเ้ป็นบรรจุภณัฑเ์พ่ือกำรขนส่งไดอี้กดว้ย ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ผลิตภณัฑน์ั้นเกิดจำกกำรพฒันำรูปแบบผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น กำรรวมกำร
ท ำงำนของเคร่ืองถ่ำยเอกสำร-พร้ินเตอร์และโทรสำรไวใ้นเคร่ืองเดียวกนั (Multi-function) เป็นตน้ ซ่ึงท ำใหอุ้ปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์มีขนำดใหญ่ข้ึน จึงส่งผลใหต้อ้งกำรบรรจุภณัฑท่ี์มีขนำดใหญ่ข้ึน ซ่ึงดว้ยศกัยภำพของ บริษทัยอ่ย ท ำใหมี้
ควำมไดเ้ปรียบในกำรรองรับปริมำณกำรผลิตใหก้บัลูกคำ้ในกลุ่มน้ี เน่ืองจำกบริษทัยอ่ย เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตเพียงไม่ก่ีรำย
ในประเทศไทยท่ีมีเคร่ืองจกัรท่ีสำมำรถผลิตกล่องขนำดใหญ่ได ้ ซ่ึงจำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ นอกเหนือจำกควำมพร้อม
ทำงดำ้นเคร่ืองจกัรแลว้ กำรผลิตกล่องขนำดใหญ่จะตอ้งอำศยัทกัษะ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์จำกบุคลำกรใน
กำรผลิต เน่ืองจำกกำรผลิตกล่องขนำดใหญ่จะไม่มีเคร่ืองจกัรท่ีสำมำรถรองรับกำรผลิตไดค้รบทุกขั้นตอน ประกอบกบั
ลูกคำ้ส่วนใหญ่มกัจะตอ้งกำรใหผู้ผ้ลิตบรรจุภณัฑไ์ดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ เพ่ือจะไดค้รบ Supply Chain ส ำหรับ
อำ้งอิงใหก้บัลูกคำ้ของลูกคำ้ต่อไป ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อผูผ้ลิตรำยยอ่ยใหม่ๆ ท่ีจะเขำ้มำในอุตสำหกรรม  เน่ืองจำกตอ้ง
ท ำระบบมำตรฐำนหลำยๆ ระบบเพ่ือใหไ้ดต้ำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ประกอบกบักระแสรักษโ์ลก ในปี 2562 ก ำลงัมำ
แรง มีกำรรณรงคง์ดใชบ้รรจุภณัฑจ์ำกพลำสติก เน่ืองจำกใชเ้วลำในกำรยอ่ยสลำยชำ้ ท ำลำยระบบนิเวศน์และสตัวต์่ำงๆ 
โดยเฉพำะสตัวท์ะเล ท่ีมีอตัรำกำรสูญเสียอนัเน่ืองมำจำกกำรบริโภคถุงพลำสติกเขำ้ไปจ ำนวนมำก ท ำใหทุ้กภำคส่วนหนั
มำเลิกใชถุ้งพลำสติก โดยลดกำรใชล้งพร้อมทั้งประกำศจะงดใชใ้นปีถดัๆ มำ ยิง่ท ำใหบ้รรจุภณัฑจ์ำกกระดำษมีสดัส่วน
กำรใชเ้พ่ิมข้ึน จำกร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 48 ของบรรจุภณัฑท์ั้งหมด 

 



รายงานประจ าปี 2562      Annual Report 2019 
 

 

   17 

ปัจจยัความเส่ียง 

 

1. ความเส่ียงเกีย่วกบัการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่เพียง 1-2 ราย หากมีปัจจยัท่ีท าใหลู้กคา้ไม่สามารถผลิตหรือ
ชะลอการผลิต ยอ่มส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

มาตรการป้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดข้ยายส่วนแบ่งตลาดไปยงัลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ มากข้ึน โดยจดัสรรก าลงัการผลิตส่วน

หน่ึงไปยงัลูกคา้รายอ่ืนๆ พร้อมทั้งกระจายยอดขายไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายข้ึน รายไดข้องบริษทั และ
บริษทัยอ่ย ในปี 2562 ลูกคา้รายใหญ่ 5 อนัดบัแรกมียอดสัง่ซ้ือรวมทั้งส้ิน 537.19 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.88 
ของยอดขายรวม ส่วนลูกคา้รายใหญ่เปล่ียนเป็นลูกคา้อีกรายท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึนแต่เป็นคนละอุตสาหกรรมจากปีก่อนๆ 
จากกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มาเป็นกลุ่มถุงมือยางเน่ืองจากอุตสาหกรรมถุงมือยางมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าใหก้ารพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่จะเป็นปรากฎการณ์ท่ีกลบัมาใหม่อีกคร้ังเน่ืองจากยอดสัง่ซ้ือของลูกคา้รายใหญ่ เพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 26.98 จากยอดขายรวม  เม่ือเทียบกบัรายไดข้องบริษทัฯ ในปี 2561 ซ่ึงไม่มีการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่แลว้ 
โดยลูกคา้รายใหญ่เดิม มียอดซ้ือคิดเป็นเพียงร้อยละ 15.06  จากยอดขายของบริษทัยอ่ย  แต่เม่ือเทียบกบัยอดรายไดร้วม
คิดเป็นร้อยละ 7.97 เท่านั้น ในปี 2561 ลูกคา้รายใหญ่ 5 รายอนัดบัแรกมียอดการสัง่ซ้ือรวมทั้งส้ินร้อยละ 43.40 ขณะท่ี
ปี 2560 ลูกคา้รายใหญ่ 5 รายแรก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ประจ าของบริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดการสัง่ซ้ือรวมกนั
ทั้งส้ินร้อยละ 39.56 ท าใหค้วามเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีแนวโนม้ท่ีลดลงและ
เพ่ิมข้ึน ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัคงตอ้งกระจายยอดขายไปยงัลูกคา้รายอ่ืนใหม้ากข้ึน ขณะท่ีปัจจุบนั ลูกคา้
ส่วนใหญ่มกัจะน านโยบายการ Share Supplier มาใชเ้พ่ิมมากข้ึน เพื่อป้องกนัความเส่ียงในการสัง่ซ้ือ หาก Supplier 
รายใดไม่สามารถส่งของใหไ้ด ้ ลูกคา้จะสามารถหาแหล่งท่ีจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการในการผลิตไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง ท าใหส้ายการผลิตไม่สะดุด หรือหยดุชะงกั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก็จะสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ต่อไป  นบัวา่เป็นผลดีกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีจะไดห้ายอดขายจากลูกคา้รายใหม่ ๆ อยา่งไรก็ตาม
อุตสาหกรรมทุกประเภทยงัคงตอ้งอาศยัภาวะเศรษฐกิจโลกในการสนบัสนุนใหมี้การบริโภคเพ่ิมข้ึนและกระตุน้ให้
ธุรกิจเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบางอุตสาหกรรมยงัคงตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการกระตุน้เศรษฐกิจให้
เจริญเติบโตต่อไปเพ่ือใหพ้อ้งตอ้งกนักบัยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ซ่ึงมีระยะเวลา 20 ปี 

 

2.      ความเส่ียงทีเ่กดิจากการมคู่ีแข่งรายใหม่ 
ปัจจุบนัการใชเ้ทคโนโลยทีางโซเซียลมีเดียเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยสภาพการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน 

ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารผา่นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ท าใหโ้รงพิมพท่ี์ผลิตหนงัสือ นิตยสาร หรือ
หนงัสือพิมพห์ลายๆ โรง  เร่ิมเปล่ียนการพิมพส่ื์อส่ิงพิมพม์าท าธุรกิจเป็นผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษ โดยมีการเพ่ิม
เคร่ืองจกัรอีกเพียงเลก็นอ้ยก็สามารถมาท าอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑไ์ด ้ จึงก่อใหเ้กิดการแข่งขนัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ขณะท่ีลูกคา้ยงัมีอยูเ่ท่าเดิม อาจจะมีเพ่ิมในส่วนของการขายทางออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นบรรจุภณัฑข์นาดไม่ใหญ่นกั 
ขณะท่ีสภาวะเศรษฐกิจโลกก าลงัหดตวัลง  ท าใหมี้การแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน ส่วนแบ่งตลาดก็จะกระจายไปยงัหลายๆ  
กลุ่มอุตสาหกรรม ในปี 2562 มีผูป้ระกอบการเดิมซ่ึงก าลงัขยายก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับบรรจุภณัฑท่ี์ก าลงัเติบโต
เน่ืองจากอุตสาหกรรมถุงมือยางยงัขยายก าลงัการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ท าใหใ้นอนาคตอนัใกล ้ การแข่งขนัจะเพ่ิมความ
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เขม้ขน้ข้ึน แมว้า่ตน้ทุนแรงงานของประเทศไทยท่ีเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย (ประมาณร้อยละ 1.5 ) ในปี 2562 ท าใหแ้นวโนม้
ประเทศไทยมีขีดการแข่งขนัท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัประเทศเพ่ือนบา้น แต่ดว้ยเสถียรภาพดา้นการเมือง การบริหารจดัการ 
ทั้งดา้นสาธารณูปโภค ความรวดเร็วในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ท าใหต้่างประเทศเร่ิมหนัมาลงทุนในประเทศ
เพ่ิมข้ึน ทั้งการอดัฉีดงบประมาณของรัฐบาล การจูงใจใหล้งทุนทั้งในโครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) 
หรือท่ีเรียกวา่ โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เป็นแผนยทุธศาสตร์ภายใต ้ ไทยแลนด ์ 4.0 ดว้ย
การพฒันาเชิงพ้ืนท่ี ท่ีต่อยอดความส าเร็จมาจาก แผนพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ Eastern Seaboard ซ่ึงด าเนิน
มาตลอดกวา่ 30 ปีท่ีผา่นมา โดยในคร้ังน้ีส านกังานเพ่ือการพฒันา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (สกรศ) มี
เป้าหมายหลกัในการเติมเตม็ภาพรวมในการส่งเสริม การลงทุนซ่ึงจะเป็นการยกระดบัอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัและท าให ้ เศรษฐกิจของไทยเติบโตไดใ้นระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดบั
พ้ืนท่ีในเขต 3 จงัหวดัคือ ชลบุรี, ระยอง, และ ฉะเชิงเทรา ท าใหผู้ผ้ลิตบรรจุภณัฑใ์นภาคกลางและปริมณฑลมีการ
แข่งขนัท่ีดุเดือดข้ึน ประกอบกบัมีผูป้ระกอบการบางราย ไดเ้ปล่ียนแนวธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพม์าผลิตบรรจุภณัฑ ์ ใน
ส่วนของภาคใต ้ แมว้า่เงินริงกิตของประเทศมาเลเซียจะตกต ่าลง แต่การซ้ือขายกบัประเทศไทยส่วนใหญ่ซ้ือขายกนั
ดว้ยอตัราเงินเหรียญสหรัฐ ซ่ึงจะลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินริงกิตได ้ ดงันั้น ประเทศมาเลเซียท่ีมีก าลงั
การผลิตเหลืออยู ่ เร่ิมเขา้มาแบ่งส่วนตลาดในภาคใตต้อนล่างไป  ในปี 2562 ราคาวตัถุดิบยงัทรงๆ อยู ่แต่เน่ืองจากในปี 
2562 ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหต้น้ทุนการน าวตัถุดิบเขา้มีราคาท่ีถูกกวา่ในประเทศ ดงันั้นการน าเขา้
วตัถุดิบจากต่างประเทศยงัคงด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการน าเขา้กระดาษจากบริษทัใน
กลุ่มโอจิ ทั้งจากประเทศมาเลเซีย และประเทศญ่ีปุ่น แต่บางคร้ังก็มีราคาท่ีไม่แตกต่างกนันกั หากเป็นช่วงท่ีอตัรา
แลกเปล่ียนมีความผนัผวน ค่าเงินบาทอ่อนค่า ท าใหขี้ดความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แขง่ในประเทศไดไ้ม่มากนกั 
โดยทั้งน้ีทั้งนั้นก็ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญในการผลิตและความสมัพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัลูกคา้เป็นหลกั ซ่ึงบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยยงัคงตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงต่อไป ภาคใตมี้คู่แข่งรายใหม่ เพ่ิมเคร่ืองพิมพอ์อฟเซต เพ่ือ
รองรับงานกล่องบรรจุถุงมือยาง คาดวา่ ในปี 2563 การแข่งขนัจะเพ่ิมข้ึนทวคูีณ แมว้า่ อุตสาหกรรมกลุ่มถุงมือยางจะ
ขยายก าลงัการผลิตก็ตาม 
 

3.      ความเส่ียงจากการย้ายฐานการผลติของลูกค้าไปยงัประเทศอ่ืน 
จากการประกาศใชอ้ตัราค่าแรงขั้นต ่า 320 บาทของรัฐบาลในปี 2561 ท าใหค้วามเส่ียงจากการยา้ยฐาน 

การผลิตของลูกคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัประเทศเวยีดนาม 
กมัพชูา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตและค่าจา้งแรงงานของประเทศเหล่านั้นค่อนขา้งต ่า 
ซ่ึงไดส่้งผลกระทบต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีรุนแรงข้ึน ซ่ึงอุตสาหกรรมเม่ือยา้ยฐานไปต่างประเทศจะไม่
กลบัมาตั้งท่ีประเทศไทยอีก ยกเวน้กรณีท่ีมีการขยายการลงทุนหรือเพ่ิมสาขา ปี 2562 ค่าแรงขั้นต ่าของจงัหวดัสงขลา
เพ่ิมข้ึนเป็น 325 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.56 ท าใหมี้ผลกระทบไม่มากนกั ดงันั้นแรงงานส่วนใหญ่ยงัคงประจ าอยูท่ี่
เดิม ไม่ไดย้า้ยฐานไปท่ีใด 

แนวโนม้การยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศเวยีดนาม กมัพชูา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์  
นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภณัฑใ์นกลุ่มตลาดล่าง (Low End) ในขณะท่ียงัมีแนวโนม้การลงทุนผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมุ่งเนน้ตลาดบน (High End) และตลาดกลาง (Mid End) ในประเทศไทย เน่ืองจากการผลิตใน
ประเทศไทยมุ่งเนน้คุณภาพและมีแรงงานท่ีมีฝีมือมากกวา่ จึงท าใหมี้การทดแทนของผลิตภณัฑใ์นกลุ่มตลาดบนและ
ตลาดกลางแทนสินคา้ในตลาดล่าง 
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4.  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศกวา่ร้อยละ 50 โดยช าระค่าสินคา้เป็น 

เงินเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นการเปิด L/C และ T/R (Trust Receipt) ระยะเวลา 120 วนั ท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน โดยในปี 2562 ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะช่วงปลายปี แขง็ค่าจนถึง
ประมาณ 30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บอานิสงคจ์ากการน าเขา้ ซ่ึงท าใหมี้ตน้ทุนท่ีลดลง 
จนสามารถรองรับค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึน การท่ีบริษทัฯ น าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ ท าใหมี้ตน้ทุนท่ีการผลิตท่ีค่อนขา้งน่ิง 
ท าใหผ้ลการด าเนินงานจากงบการเงินรวมในปี 2562  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรจ านวน 8.88 ลา้นบาทหลงัจากท่ี
ขาดทุนมานานหลายปี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน  5.33 ลา้นบาท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจ านวน 1.71 ลา้นเหรียญสหรัฐ ขณะท่ีในปี 2561 มี
จ านวน 2.28 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดงันั้นบริษทัมิไดท้ าสญัญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงเน่ืองจากมีหน้ีสินท่ีไม่มากนกัและอยู่
ในปริมาณท่ีลดลง   

 

5. ความเส่ียงราคาวตัถุดบิ วสัดุส้ินเปลืองและเช้ือเพลงิ 
กระดาษ  วสัดุส้ินเปลืองและเช้ือเพลิง  ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกั (ร้อยละ 65)  ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มี

ราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามราคาตลาดโลก และมีความผนัผวนตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ปัจจยัดงักล่าวไม่อยูใ่น
ความควบคุมของบริษทัฯ จึงอาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดด้ าเนินการป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าว โดยมีนโยบายการบริหารราคาวตัถุดิบผา่นการบริหารการจดัซ้ือวตัถุดิบ ควบคู่ไปกบัการเสนอขายสินคา้ 
เพ่ือใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถจ าหน่ายสินคา้ ในราคาท่ีเม่ือหกัตน้ทุนแลว้มีก าไรขั้นตน้ในระดบัหน่ึง ตั้งแต่
ปลายปี 2559 ราคากระดาษเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทั้งเยือ่กระดาษ  และเศษกระดาษ โดยมีสาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจาก
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหนัไปใชส่ื้อทางอิเลค็ทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน เศษกระดาษรีไซเคิลลดลงค่อนขา้งมาก และราคาเยือ่
กระดาษสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหผู้ผ้ลิตกระดาษทะยอยปรับราคาข้ึนตามราคาเยือ่ท่ีเพ่ิมข้ึน จนบางช่วงผูข้ายกระดาษ
จ ากดัปริมาณการสัง่ซ้ือ ท าใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งหาแหล่งกระดาษจากประเทศอ่ืนเขา้มาเสริม ผูข้ายในประเทศ
เองก็ประสบปัญหาดงักล่าว ความตอ้งการใชก้ระดาษมีมาก ผูข้ายนอ้ยราย ท าใหเ้กิดความไม่สมดุลทางการคา้ สาเหตุ
หน่ึงเกิดจากประเทศจีนสัง่ปิดโรงงานผลิตกระดาษท่ีไม่ไดม้าตรฐานนบัพนัราย เน่ืองจากมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไม่ไดม้าตรฐานก่อใหเ้กิดมลภาวะเป็นพิษ  และไม่อนุญาตใหน้ าเขา้เศษกระดาษจากต่างประเทศ ท าใหค้วามตอ้งการมี
มากกวา่ผูเ้สนอขาย ขณะท่ีความตอ้งการบริโภคกระดาษยงัคงเดิม ผูบ้ริโภคกระดาษในประเทศจีนกวา้นซ้ือกระดาษ
จากแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พ่ิมมากข้ึน ราคากระดาษก็ยงัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จนกระทบกบัความตอ้งการใน
ประเทศ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2559 ตลอดมาถึงปี 2561 แมว้า่จะคล่ีคลายไปไดบ้า้ง ประเทศจีนสัง่ซ้ือ
กระดาษเป็นเยือ่เพื่อน าไปผลิตเป็นกระดาษใชง้าน  จนผูผ้ลิตบางรายปรับเปล่ียนการผลิตใหเ้ป็นเยือ่กระดาษท่ีเป็นมว้น
เพ่ือส่งเขา้ประเทศจีน 

ในช่วงปีท่ีผา่นมาบริษทัและบริษทัยอ่ย ประสบปัญหาดา้นตน้ทุนท่ีวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน จึงขอปรับราคา
บรรจุภณัฑก์บัลูกคา้ ซ่ึงบางคร้ังการปรับราคาลูกคา้ท าไดไ้ม่ทนักบัราคากระดาษท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นเหตุใหใ้นคร่ึงปีแรก 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประสบผลขาดทุน  กระดาษซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของบรรจุภณัฑร้์อยละ 60 ต่อมาในคร่ึงปีหลงั
เม่ือสามารถปรับราคาขายใหส้ะทอ้นตน้ทุนกระดาษท่ีเพ่ิมข้ึน ท าใหบ้ริษทั เร่ิมมีก าไรข้ึนมาบา้ง จนถึงส้ินปีก าไรของ
บริษทัลดลงจากปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดมา และการปรับราคาลูกคา้ไม่สามารถท าได้
บ่อยๆ  แมว้า่นโยบายการปรับลดภาษีของเขตการคา้เสรีในประเทศแถบอาเช่ียนก่อใหเ้กิดผลดีต่อบริษทัฯ กล่าวคือ 
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บริษทัฯ สามารถซ้ือวตัถุดิบ จากประเทศอินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น เกาหลี อินเดีย ฯลฯ ไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีต ่าลง เม่ือเทียบกบัราคา
วตัถุดิบในประเทศ และบริษทัฯ สามารถลดปริมาณการขนส่งกระดาษจากกรุงเทพฯ มายงัภาคใต ้ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนักบัคูแ่ข่งรายใหม่จากมาเลเซีย และคู่แข่งอ่ืน ๆ ในประเทศได ้อยูใ่นท่ีปลายปีความ คร่ึงปี
แรกเพ่ิมข้ึน ราคากระดาษยงัสูงอยู ่ แมว้า่ในคร่ึงปีหลงัราคากระดาษจะปรับตวัลดลงมาเลก็นอ้ย แต่เม่ือเทียบกบัตน้ทุน
อ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน ท าใหก้ าไรของบริษทั และบริษทัยอ่ยลดลง ขณะท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถเพ่ิมราคาขายกบัลูกคา้ไดท้นักบั
ราคาวตัถุดิบและตน้ทุนแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน บวกกบัผลกระทบทางดา้นการเงิน และเศรษฐกิจของประเทศในแถบยโุรป 
เศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย ประชาชนบริโภคแต่ส่ิงท่ีจ าเป็น ท าใหอ้ตุสาหกรรมเก่ียวกบัอิเลก็ทรอนิกส์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
กระทบอยา่งรุนแรง ตน้ทุนพลงังานทรงตวัทั้งปี แต่ตน้ทุนอ่ืนไม่มีการลดลงแต่อยา่งใด ท าใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย 
ยงัคงตอ้งบริหารตน้ทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  แมว้า่ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บอานิสงคจ์าก
เศรษฐกิจโลกท่ีก าลงัฟ้ืนตวั แต่ยงัไม่ดีนกัเน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหก้ารส่งออกของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเล อาหารกระป๋อง ไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากมูลค่าลดลง   ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าใหอ้ตัราแลกเปล่ียนอยูใ่นช่วง 34-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ต่อมาในปี 2562 จากภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมถดถอย ท า
ใหก้ารยอดขายของบริษทัไม่สามารถท าไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ เพียงแต่บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การบริหาร
ตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหส้ามารถบริหารตน้ทุนวตัถุดิบไดดี้กวา่
ปีท่ีผา่นมา ขณะท่ีราคาวตัถุดิบทรางๆ ท าใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถท าก าไรไดดี้กวา่ปี 2561  

 

  มาตรการป้องกนั  
บริษทัควรดูแนวโนม้ราคากระดาษ หากพบวา่มีสญัญานท่ีราคาจะปรับเพ่ิมข้ึน บริษทัตอ้งส ารองสตอ็ก

เพ่ิมข้ึนในระดบัหน่ึง พร้อมกบัตอ้งปรับราคาลูกคา้ใหท้นัและครอบคลุมกบัราคาตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

6.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือความเส่ียงท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย จะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัไดเ้ม่ือ
ครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ
ในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้น
สภาพคล่องท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการจดัเตรียมวงเงินสินเช่ือท่ีคาดวา่เพียงพอในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงวงเงิน
ดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง จนบางคร้ังธนาคารร้องขอใหใ้ชว้งเงินเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากวงเงินท่ีให้
ไวย้งัใชไ้ปไม่มากนกั 

 

7. ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองมาจากเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน
เบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงิน แต่เน่ืองจากสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้งต ่า อยา่งไรก็ตามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั แมว้า่บริษทัและบริษทัยอ่ย มีบริษทัแม่คือ โอจิ โฮลส์ด้ิง เป็นผูค้  ้าประกนั ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถใช้
วงเงินโดยมีค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีลดลงมาอยา่งต่อเน่ือง แตปี่ 2562 อตัราดอกเบ้ียเร่ิมปรับตวัลดลง ท าใหใ้นอนาคตอนั
ใกลต้น้ทุนทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยเร่ิมลดลงเช่นกนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย เช่ือวา่ความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัอยูใ่นระดบัต ่า จึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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โครงสร้างการถือหุ้น 
 SPACK Shareholding Structure 

 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อนัดับแรก และอ่ืนๆ ทีป่รากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 16 มีนาคม 2563 
List of the top 10 shareholders of the SPACK at latest book closing on March 16, 2020 and others 

 

ผู้ถือหุ้น 
Name 

จ านวนหุ้น 
No. of Shares 

ร้อยละ 
% 

1.    บริษัท โอจิ โฮลดิง้ส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 
OJI HOLDINGS CORPORATION 

227,156,360 75.72 

2.    บริษัท บิสเนส เซิร์ฟ จ ากดั 
Business Serve Company Limited    

7,000,000 2.33 

3.    นายสมิทธิ เนาถาวร 
Mr. Samithi Nowthavorn 

4,322,000 1.44 

4.    นายดวงพหล ลิม้ธรรมมหิศร 
       Mr. Duangpahon Leemthammahisorn        

4,000,000 1.33 

5.    นางพศิพร้ิง พงษ์นุเคราะห์ศิริ 
       Mrs.Prispring Pongnukhuosiri 

3,688,900 1.23 

6.    นายประเสริฐ เนาถาวร 
       Mr. Prasert Nowthavorn 

3,000,000 1.00 

7.    บริษัท สหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
      Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limtied 

2,937,540 0.98 

8.    บริษัท ญาดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
       Yada Development Co., Ltd. 

2,600,000 0.87 

9.    นายววิฒัน์ เตพมิลรัตน์ 
      Mr.Wiwat Taepimonrat 

2,500,000 0.83 

10.  โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
       Ramkhamkaeng Hospital Public Company Limited 

1,644,000 0.55 

   รวม 10 ราย 
 

258,848,800 86.28 
 

   ผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืนๆ จ านวน 1,137 ราย  
 

41,151,200 13.72 
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โครงสร้างการจัดการ 
Management Structure 

 
     โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 
หลกัจ านวน  3 ชุด  ไดแ้ก่  คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการ 
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 
      
คณะกรรมการบริษัท         ประกอบด้วย 
 

    1.  นายดีลนั     ตนั                      ประธานกรรมการ 
    2.  นายยทูากะ อิโตะ                   รองประธานกรรมการ, 
                                                       ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
    3.  นายจุน       โทมิตะ                กรรมการ 
    4.  นายเคนอิจิ คามิโมโต            กรรมการ 
    5.  นายเซอิจิ    นิชิดะ                  กรรมการ 
    6.   นายสุมิตร กาญจนมัพะ        กรรมการ    
    7.  รศ.ดร.สณัห์ชยั  กล่ินพิกลุ     กรรมการ     
    8.  พล.ต.ต. อมัพร   ภยัล้ี             กรรมการ 
    9.  นายสุรัช     นาวกีาร               กรรมการ  
      

คณะกรรมการบริหาร       ประกอบด้วย 
 

    1.  นายยทูากะ อิโตะ                  รองประธานกรรมการ, 
                                                       ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
                                                       กรรมการบริหาร 
    2.  นายจุน โทมิตะ                      กรรมการบริหาร 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ ประกอบด้วย 
 

    1.  นายสุมิตร  กาญจนมัพะ      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    2.  พล.ต.ต. อมัพร  ภยัล้ี           กรรมการตรวจสอบ 
    3.  รศ.ดร.สณัห์ชยั  กล่ินพิกลุ  กรรมการตรวจสอบ 

     The company’s management structure consists of 3 main committees  
including  the  Board of Directors the Board of Executive Directors The 
Audit Committee and Independent Directors  as at December 31’ 2019 
 
 

  Board of Directors 
 

1. Mr. Dilun   Tan                                  Chairman          
2. Mr. Yutaka Ito                                        Vice Chairman, 
                                                                    President 
3. Mr. Jun        Tomita                                Director   
4. Mr. Kenichi Kamimoto                          Director   
5. Mr. Seiji      Nishida                               Director   
6. Mr. Sumitr  Kanjanampa                        Director 
7. Associate Prof. Dr. Sunchai  Klinpikul  Director  
8. Pol.Maj.Gen  Amporn           Pailee        Director 
9. Mr. Surat Navykarn                                Director 
 

 The Board of Executive Directors 
 

1. Mr. Yutaka Ito                          Vice Chairman,                                                                                                          
                                                      President 
                                                      Executive Director               
2. Mr. Jun Tomita                         Executive Director 
 
 

 The Audit Committee, Independent Directors 
   
1. Mr. Sumitr  Kanjanampa          Chairman of Audit Committee 
2. Pol.Maj.Gen  Umporn  Pailee   Member of Audit Committee 
3. Associate Prof. Dr. Sunchai  Klinpikul   
                                                      Member of Audit  Committee                                                       
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การจัดการ/Management 
 

1) โครงสร้างการจดัการ Management structure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการดูแลบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยรายงานตรงต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 The Board of Director is responsible for the operation of the Company and subsidiary company “Sahakij Packaging Co., Ltd.” 

คณะกรรมการบริษทั 
Board of Directors 

คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
Audit Committee/ Independent Directors 
 

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
President 

คณะกรรมการ 
Board of Directors  

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
General Manager 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ/์
เลขานุการคณะกรรมการ 

Strategic Planning Manager/ 
Secretary of Board 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 
Production Manager 1 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2 
Production Manager 2 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
Marketing Manager 

 

บจก. สหกิจบรรจุภณัฑ ์
Sahakij Packaging Co., Ltd. 

 



คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

นายดีลนั ตัน นายยทูากะ อโิตะ

Mr. Dilun Tan Mr. Yutaka Ito

ประธานกรรมการและกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
Chairman, Director Vice Chairman, President and Excutive Director



นายสุมติร  กาญจนัมพะ รศ.ดร. สัณห์ชัย  กลิน่พิกลุ

Mr. Sumitr  Kanjanampa Associate Prof.Dr. Sunchai  Klinpikul

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
       Chairman of The Audit Committee, Director and Independent Director Director, Audit Committee and Independent Director

พล.ต.ต. อมัพร  ภยัลี้ นายจุน โทมติะ

Pol.Maj.Gen Umporn  Pailee Mr. Jun Tomita

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
Director, Audit Committee and Independent Director Executive Director



นายเซอจิิ นิชิดะ นายเคนอจิิ คามโิมโต

Mr. Seiji Nishida Mr. Kenichi Kamimoto

กรรมการบริษทั กรรมการบริษทั
Executive Director Director

นายสุรัช นาวกีาร  

Mr. Surat Navykarn  

 กรรมการบริษทั  
  Director  



คณะผู้บริหาร
MANAGEMENT

นายดีลนั ตัน นายยูทากะ อโิตะ นายจุน โทมิตะ
กรรมการและประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ,ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, กรรมการบริหาร
Mr. Dilun TAN กรรมการบริหาร Mr. Jun Tomita

Chairman and Director Mr. Yutaka ITO Executive Director
Vice Chairman, President, Executive Director

นายวุฒิชาติ อนันต์สุทธิวรา นายสุรัช นาวกีาร นายธวชัชัย ปานเดช

ประธานฝ่ายปฏิบติัการ กรรมการ, ผูจ้ดัการทัว่ไป ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด

Mr. Wuthichart Anansuthivara Mr. Surat Navykarn Mr. Thawatchai Pandech

Chief Operating Officer Director, General Manager Marketing Manager

นายสิทธิชัย ทะวาย นายประพจน์ ปรีดาวรานนท์ นางวริษฐากาญจน์ ทองประดับ

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์/เลขานุการ

Mr. Sittichai Thawai Mr. Prapoj Preedavaranont คณะกรรมการ

Production Manager 1 Production Manager 2 Mrs.Varithakarn Thongpradab

Strategic Planning Manager/

Secretary of Board
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ประวตัิคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยูบ่้านเลขที ่
 
 

นายดลีนั ตนั   (Mr. Dilun TAN)          
ประธานกรรมการ (Chairman) 
กรรมการ 
60 ปี 
แคนาดา 
S-31-5, Banyan Tree Signature Pavilion, 
Malaysia, No. 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 

การศึกษา/การอบรม 
 

MBA, University of Western Ontario, Canada 
 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8  เดือน  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

Senior Executive Officer, Oji Holdings Corporation, Japan 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

President & CEO, Oji Asia Packaging Sdn Bhd, Malaysia 
President, Oji Asia Management Sdn Bhd, Malaysia 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่ม ี- 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

พ.ค.2562 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
เม.ย.2562 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ & CEO-Oji Asia Packaging Sdn Bhd 
เม.ย.2558 – มี.ค.2562 China Regional CEO, Oji Corporation (Shanghai) 
ก.ย.2556- มี.ค.2558    Vice President, NSK China Investment (Shanghai) 
พ.ย.2553-ส.ค.2556     Deputy Head, Corporate Planning Div.NSK Ltd.(Japan) 
 
 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

- ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
 

ประชุมคณะกรรมการ 2/2 คร้ัง (100%) 
ประชุมผูถื้อหุน้ N/A คร้ัง 
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ช่ือ-นามสกลุ  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยูบ่้านเลขที ่
 
 

นายยาสุโอะ นาคานิชิ 
(Mr.Yasuo Nakanishi) 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ  ( ลาออกตั้งแต่วนัท่ี 10 พ.ค.2562) 
68 ปี 
ญ่ีปุ่น 
Lot 7090, Mukim Tanjung 12, Daerah Kuala Langat, 42700 Banting Selangor, 
Malaysia 

การศึกษา/การอบรม 
 

Business Administration, B.D. Aoyama 
Gakuin University, Tokyo, Japan 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 6 ปี   

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

President & CEO of Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. Malaysia 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

พ.ค.2557 – พ.ค.2562  ประธานกรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
เม.ย. 2557 – พ.ค.2562 ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
                                     Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. 
มิ.ย.2552- มี.ค.2557     ประธานกรรมการ Oji Interpack Co., Ltd. 
 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

- ไม่มี  -     

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
 

ประชุมคณะกรรมการ 1/1 คร้ัง (100%) 
ประชุมผูถื้อหุน้ 0 คร้ัง (0%) 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยูบ่้านเลขที ่
 

นายยูทากะ  อโิตะ   (Mr. Yutaka Ito)  
รองประธานกรรมการ (President) 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
59 ปี 
ญ่ีปุ่น 
89 ซอยทองหล่อ 13 ถนนสุขมุวทิ 55, 
แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

การศึกษา/การอบรม 
 

Rochester Institute of Technology, (NY / USA) 
Packaging Science / BS 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 7 ปี 6 เดือน  

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการและกรรมการบริหารของบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์ จ ากดั 
(บริษทัยอ่ย) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี     - 
 
 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

 

ก.ค.2556 – ปัจจุบนั    กรรมการและกรรมการบริหาร 
                                     บมจ.เอส.แพค็แอนด ์พร้ินท ์
                                     ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 
                                     บจก. สหกิจบรรจุภณัฑ ์
1986 – 2013          Oji management office 
                                    General Manager 
                                    (Packaging Innovation Center) 
 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

- ไม่มี     -  
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชุมคณะกรรมการ 3/4 คร้ัง (75%) 
ประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง (100%) 
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ช่ือ-นามสกลุ  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยูบ่้านเลขที ่
 

นายโยะชิยุก ิคุระฮะชิ 
(Mr. Yoshiyuki Kurahashi)        
กรรมการ ( ลาออกตั้งแต่วนัท่ี 10 พ.ค.2562) 
47 ปี 
ญ่ีปุ่น 
30/32 หมู่ 1 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง
สมุทรสาครจงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

 
การศึกษา/การอบรม 

Master of Forest Science 
Hokkaido University, Hokkaido  Japan 

 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
 

6 เดือน   

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

-  ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

เป็นกรรมการบริหารของบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี     - 
 
 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

 

พ.ย.2561-พ.ค.2562  กรรมการบริหาร 
                                  บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์และบจ.สหกิจบรรจุภณัฑ ์
2560 - 2561               President ของบจก.บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่แนล  
2554-2560                 Director, CEO ของ United Kotak Berhad   
                                  GM. ของ HPI Resource Berhad 
2551-2554                 Manager of Oji Chiyoda Container Co., Ltd. 
2541-2551                 Manager of Oji Paper Co., Ltd.                      

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 

-ไม่มี-     

   

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
 

 

ประชุมคณะกรรมการ 0/1 คร้ัง (0%) 
ประชุมผูถื้อหุน้ 0/1  (0%) 
 



รายงานประจ าปี 2562       Annual Report 2019 

 

32 
 

ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยูบ่้านเลขที ่
 

นายเคนอจิ ิคามโิมโต (Mr. Kenichi Kamimoto)  
กรรมการ 
48 ปี 
ญ่ีปุ่น 
C-5-2 Kiaraville,  Jalan Chang Kat, Dura Kiara, 
 Mont Kiara, Kuala Lumpur Malaysia  

 
การศึกษา/การอบรม 
 

Economics B.D. 
Hitotsubashi University, Japan 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 7 ปี 3 เดือน   

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

General Manager of Oji Paper Asia Sdn. Bhd. Malaysia 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี     - 
 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

พ.ศ.2555-ปัจจุบนั  กรรมการ 
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2553-ปัจจุบนั  General Manager 
                                Oji Paper Asia Sdn. Bhd. 
พ.ศ.2550-2553       General Manager 
                                Oji Paper (Thailand) Ltd. 
พ.ศ.2546-2550        Kushiro Factory 
                                Oji Paper Co., Ltd. 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

วาระท่ี 5 กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชุมคณะกรรมการ 3/4 คร้ัง (75%) 
ประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง (100%) 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยูบ่้านเลขที ่
 

นายจุน โทมติะ  (Mr. Jun Tomita)   
กรรมการและกรรมการบริหาร 
44 ปี 
ญ่ีปุ่น 
 33 ซอยสุขมุวทิ 24 แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

 

การศึกษา/การอบรม 
 

Bachelor Business Administration Framingham State University, USA 
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) คร้ังท่ี 166/2019 
ปี 2562  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
 

7 ปี 3 เดือน  (ด ารงต าแหน่งตั้งแตว่นัท่ี 2 ตุลาคม 2555  
                       มาประจ าการตั้งแต่เดือนก.พ. 2556) 
 

 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

กรรมการบริหารของบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

- ไม่มี     - 
 
 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

 

พ.ศ.2556-ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั   กรรมการ บจ.สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
พ.ศ.2555-2556        Manager of Oji Management Office Inc. 
พ.ศ.2546-2555        Manager of Deloitte Touche Tohmatsu LLC 
 

 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 
- ไม่มี     - 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
 

ประชุมคณะกรรมการ 4/4 คร้ัง (100%) 
การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง (100%) 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยูบ่้านเลขที ่
 

นายเซอจิ ินิชิดะ   (Mr. Seiji Nishida)  
กรรมการ (Director) 
53 ปี 
ญ่ีปุ่น 
12-8 I-zen@kiara I, Jalan Kiara 1, Mont 
Kiara, 50480, Kuala Lumpur Malaysia  

 
การศึกษา/การอบรม 
 

B.A. in Literature 
Waseda University, Tokyo,  Japan 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8 เดือน  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

General Manager of Oji Paper Asia Packaging Sdn. Bhd., Malaysia 
Deputy Managing Director of United Kotak Berhad, Malaysia 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี     - 
 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

10 พ.ค.2562 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
                                    บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2562-ปัจจุบนั       General Manager 
                                    Oji Asia Packaging Sdn Bhd, Malaysia. 
พ.ค.2560-ก.พ.2562    CFO- Hyper-Region Labels Sdn Bhd., Malaysia 
มี.ค.2556-เม.ย.2560    Manager- Oji Functional Materials Progressing 
                                    Center, Inc. Japan 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

- ไม่มี-  
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชุมคณะกรรมการ 2/2 คร้ัง (100%) 
ประชุมผูถื้อหุน้ N/A 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยูบ่้านเลขที ่

นายสุมติร กาญจนัมพะ   
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ, 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
66 ปี 
ไทย 
134 ซอยวภิาวดี 22 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา/การอบรม 
 

ปริญญาตรีนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) คร้ังท่ี 7/2004 
ปี 2547  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 16 ปี  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2546) 
การถือหุ้นในบริษัท(ณ 31ธ.ค.62) - ไม่มี     - 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี     - 
 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

2546-ปัจจุบนั           ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 
                                  กรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
ต.ค.2555-ก.ย.2558   ผูอ้  านวยการ สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา 
                                  ผูจ้ดัการโครงการเสริมสร้างองคก์รสุขภาวะ  
                                  สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัสงขลา 
ก.พ.2554-มิ.ย.2555  กรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT 
พ.ศ.2548-ม.ค. 2554  ผูจ้ดัการเขตลูกคา้ธุรกิจ ส านกังานเขต 
                                   ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ.2522-2548          หวัหนา้ศูนยธุ์รกิจ SME ภูมิภาคและหาดใหญ่ 
                                   บมจ. ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 

วาระท่ี 5 กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชุมคณะกรรมการ 4/4 คร้ัง (100%) 
ประชุมผูถื้อหุน้ จ านวน 1/1 คร้ัง (100%) 
ประชุมกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง (100%) 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยูบ่้านเลขที ่

พล.ต.ต. อมัพร ภัยลี ้   
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
79 ปี 
ไทย 
26/14 ถนนราษฎร์ยนิดี ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาตรีรัฐประสาสนศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) คร้ังท่ี 7/2004 
ปี 2547  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 16 ปี  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2546) 
 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี     - 
 
 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

 

ปัจจุบนั                  ท่ีปรึกษาสมาคมต ารวจ ถ.วภิาวดี กรุงเทพฯ 
ปัจจุบนั                  นายกสมาคมเกิดมาตอ้งตอบแทน 
                                บุญคุณแผน่ดิน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ปัจจุบนั                  ผูท้รงคุณวฒิุคณะกรรมการพฒันา 
                                เทศบาลนครหาดใหญ่ 
พ.ศ.2546-ต.ค.55    ประธานกรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2546-ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ 
                                 บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 

วาระท่ี 5  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชุมคณะกรรมการ 3/4 คร้ัง (75%) 
ประชุมผูถื้อหุน้ จ านวน 0/1 คร้ัง (0%) 
ประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/5 คร้ัง (80%) 



รายงานประจ าปี 2562       Annual Report 2019 

 

37 
 

ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยูบ่้านเลขที ่

รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิน่พกิลุ 
กรรมการตรวจสอบ ,  กรรมการ อิสระ , 
กรรมการ 
71 ปี 
ไทย 
27 หมู่ 6 หมู่บา้นสวนอิสระ ต.ควนลงั 
อ.หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

การศึกษา/การอบรม Doctor of Engineering (Industrial Engineering and Management) Asian  
Institute of Technology Bangkok สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย            
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) คร้ังท่ี 7/2004  
ปี 2547  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 16 ปี  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2546) 
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี     - 
 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

พ.ศ.2554-ปัจจุบนั   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังานทดแทน, 
                                ผูต้รวจการภาคใต ้มูลนิธิชยัพฒันา 
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั   ผูอ้  านวยการส านกังานประสานงาน 
                                โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
                                ส านกัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์             
พ.ศ.2546-ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ 
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2527-2552        รองศาสตราจารยร์ะดบั 9 ภาควชิาวศิวกรรม 
                                อุตสาหการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชุมคณะกรรมการ 4/4 คร้ัง (100%) 
ประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง (100%) 
ประชุมกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง  (100%) 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยูบ่้านเลขที ่

นายสุรัช นาวกีาร 
ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน 
59 ปี 
ไทย 
162/2 ถนนเพชรเกษม ซอย 2 ต าบลคอหงส์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

 

การศึกษา/การอบรม 
 

 

ปริญญาตรีการบญัชี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
อบรม “Collective Action Coalition” กบัแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต 19-20  มกราคม 2559 
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) คร้ังท่ี 162/2019 
ปี 2562  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
 

  

2 ปี 9 เดือน 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

100 หุน้ 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

 เป็นกรรมการของบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

- ไม่มี     - 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

 

เม.ย.2560-ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน 
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2538-2555        รองกรรมการผูจ้ดัการ 
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์                       

 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 

   -ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
ประชุมคณะกรรมการ 4/4 คร้ัง (100%) 
การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 คร้ัง (100%) 
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ช่ือ-นามสกลุ  
 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
 
 

อาย ุ
 

สัญชาต ิ
 

อยูบ่้านเลขที ่

นายวุฒิชาต ิอนันต์สุทธิวรา 
 

ประธานฝ่ายปฏิบติัการ 
(Chief Operation Officer) 
 

53 ปี 
 

ไทย 
 

143/13 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพฯ 10250 
 

 

การศึกษา/การอบรม 
 

 

ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเท็กซสั สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยั พระจอมเกลา้ ธนบุรี 
 

 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 
 

 

- ไม่มี - 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 
 

 

- ไม่มี - 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

 
- ไม่มี - 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 
- ไม่มี - 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 

 

ก.ย..2562-ปัจจุบนั  Chief Operating Officer  
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2558-2562        Cluster Head & Managing Director, TH & VN, 
                                Linde Thailand Public Co., Ltd. 
พ.ศ.2556-2558        President Retails, NS BlueScope (Thailand) 
พ.ศ.2552-2556        President, NS BlueScope Lysaght (Thailand) 
พ.ศ.2550-2552        Vice President, NS BlueScope (Thailand)  
พ.ศ.2549-2550        Director Asean, Avery Dennison (Thailand) 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ

 
สัญชาต ิ
 
อยูบ่้านเลขที ่

 

นางวริษฐากาญจน์ ทองประดบั  
ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์, 
เลขานุการคณะกรรมการ 
63 ปี 
 
ไทย 
 
11, 13 ซอย 20/1 ถนนกาญจนวณิชย ์ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่  
จงัหวดัสงขลา 
 

 

การศึกษา/การอบรม 
 

-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
-ปริญญาตรีนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (พ.ศ. 2555) 
-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบญัชี)   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

 

1,000 หุน้ 
 
 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 
- ไม่มี     - 

 
 

 
ประสบการณ์การท างาน 
 

 
พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั  เลขานุการคณะกรรมการ 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
พ.ศ.2545-2555        ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงิน บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
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ช่ือ-นามสกลุ  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ

 
สัญชาต ิ
 
อยูบ่้านเลขที ่

 
นายธวชัชัย ปานเดช 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายตลาด 
 
54 ปี 
 
ไทย 
 
125/429 หมู่ 1 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
 

 

การศึกษา/การอบรม 
 

 

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 
 

 

- ไม่มี     - 
 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 
 

 

- ไม่มี     - 
 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 
- ไม่มี     - 

 
 

 
ประสบการณ์การท างาน 
 

 
พ.ศ.2549-ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายตลาด 
พ.ศ.2545-2548         ผูจ้ดัการแผนกขาย 
                                  บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
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ช่ือ-นามสกลุ 
  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
 
สัญชาต ิ
 
อยูบ่้านเลขที ่

 
นายสิทธิชัย ทะวาย 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1  
 
57 ปี 
 
ไทย 
 

125/448 หมู่ 1 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

 
การศึกษา/การอบรม 

 
ประโยควชิาชีพชั้นสูง ช่างกลโลหะ วทิยาลยัเทคนิค นครศรีธรรมราช 
 

 
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 
- ไม่มี     - 

 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 

 

พ.ศ.2549-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2537-2549       ผูจ้ดัการแผนก Finishing 1 
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
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ช่ือ-นามสกลุ  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
 
สัญชาต ิ
 
อยูบ่้านเลขที ่

 
นายประพจน์ ปรีดาวรานนท์ 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2  
 
55 ปี 
 
ไทย 
 
147 ซอย 11 (เพชรเกษม) ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

 
การศึกษา/การอบรม 
 

 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 

- ไม่มี     - 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 

พ.ศ.2549-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2  
                               บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2544-2548       ผูจ้ดัการฝ่ายตลาด 
                               บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัทฯ  
 

ตามหนงัสือรับรองของบริษทั กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือนายยทูากะ อิโตะ หรือ นาย
จุน โทมิตะ คนใดคนหน่ึงรวมเป็นสองคนลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั  

 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความสุจริต และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชนข์องบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุม
ก ากบัดูแลการบริหาร และการจดัการของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แตใใน
เร่ืองดงัตใอไปน้ีซ่ึงคณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กใอนการด าเนินการ ไดแ้กใ เร่ืองท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติอนุมติัของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เชใน การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้ การขายหรือโอน
กิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางสใวนท่ีส าคญัใหแ้กใบุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมา
เป็นของบริษทัฯ การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั รวมถึงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือและ
ขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฏเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หใงประเทศไทย หรือตามท่ีหนใวยงานราชการอ่ืนๆ ก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2546 ไดมี้มติแตใงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ณ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2546 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 
 

 

         ช่ือ-นามสกลุ 

 

                                 ต าแหนใง 
 จ านวนคร้ังท่ีรใวมประชุม/ 

จ านวนการประชุม ปี 2562 

1.นายสุมิตร กาญจนมัพะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและกรรมการอิสระ 
 

5/5 (100%) 

2.พล.ต.ต.อมัพร ภยัล้ี กรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ 
 

4/5 (80%) 

3.รศ.ดร.สณัห์ชยั กล่ินพิกลุ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ 
 

5/5 (100%) 

  

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยใางถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยใางเพียงพอ
โดยมีการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก (External Audit) และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการ
เงินทั้งไตรมาส และประจ าปี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ และบริษทัในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
เสนอแนะใหมี้การตรวจสอบรายการท่ีเห็นวใาจ าเป็น และเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอเก่ียวกบั
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การปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการสอบทาน
เสนอตใอคณะกรรมการบริษทั 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวใาดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

3. สอบทานหลกัฐานหากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบอยใางมีนยัส าคญัตใอฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือการฝใ าฝืน
กฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีเหตุอนัอาจกใอใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีอาจมี
ผลกระทบตใอการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้
มัน่ใจวใา รายการดงักลใาวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตใอบริษทัฯ 

5. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแตใงตั้ง บุคคลซ่ึงมีความอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
รวมถึงพิจารณาเสนอคใาตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความนใาเช่ือถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านกัตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของ
บุคคลากร ท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ และเขา้รใวมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไมใมีฝใ ายจดัการเขา้รใวมประชุมดว้ย อยใางนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. สอบทานความถูกตอ้ง ประสิทธิผลและการควบคุมภายในของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายงานการเงิน และสนบัสนุนใหป้ฏิบติังานอยใางซ่ือสตัย ์ โปรใงใส เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ
ตใอตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีบริษทัไดเ้ขา้รใวมลงนามแสดงเจตนารมย ์

7. ก ากบัดูแลใหมี้การบริหารดา้นความเสียงจากการประกอบธุรกิจในทุกดา้น ทั้งดา้นการบริหาร การ
ผลิต เทคโนโลย ี และความเส่ียงจากภยัตใางๆ รวมถึงเสนอใหมี้การจดัท าแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับ
สถานการณ์ตใางๆ อนัอาจเกิดข้ึน 

8. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตามวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
9. พิจารณาความเป็นอิสระของหนใวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงใหค้  าแนะน าในเร่ืองงบประมาณ 

และก าลงัพลของแผนการตรวจสอบระบบงานภายใน และประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของผู ้
ตรวจสอบภายใน 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

11. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบตอ้งเขา้รใวมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือ
ช้ีแจงในเร่ืองเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตใงตั้งผูส้อบบญัชี 

12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
13. พิทกัษซ่ึ์งสิทธ์ิของผูถื้อหุน้สใวนนอ้ยบนพ้ืนฐานของมาตรฐานทางการเงินท่ีก าหนดไว ้
14. ปฏิบติังานอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบทุกทใานเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ไมใไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้ง
ของบริษทัฯ และในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดงัท่ีกลใาวมาน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบตใอบุคคลภายนอก 
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       คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 2 ทใานประกอบดว้ย 
 

  ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนใง 
 

1. นายยทูากะ      อิโตะ รองประธานกรรมการ,กรรมการบริหาร 
2. นายจุน            โทมิตะ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

   

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร  

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และหลกัในการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

2. จดัท าโครงสร้างองคก์ร อ านาจบริหารองคก์ร โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดการคดัเลือก การ
วใาจา้ง การโยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานบริษทั ยกเวน้ต าแหนใงประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
 

3. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารน าเสนอ เพ่ือกลัน่กรองกใอน
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมติั 

4. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตใางๆ ของบริษทัฯ ท่ีก าหนดเอาไวใ้ห้
เป็นไปอยใางมีประสิทธิภาพ 
 

5. มีอ านาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไมใเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจหลกักใอนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
 

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้มืเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ไมใเกิน 50 ลา้น
บาท รวมถึงการเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัใหแ้กใบริษทัยใอย โดยใหน้ าเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบดว้ย 
หากเกินวงเงินท่ีก าหนด ใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

 

7. ก าหนดแนวปฏิบติัท่ีดีตใอคูใคา้ โดยจดัใหมี้การคดัเลือกคูใคา้ การบรรจุคูใคา้ไวใ้นสาระบบของบริษทั 
การประเมินคูใคา้ และมีการ Complain คูใคา้หากพบวใาไดรั้บสินคา้ไมใถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้

 

8. มีอ านาจพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนตใางๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

 

9. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานท่ีประกอบการ โดยเนน้ใหเ้กิด
อุบติัเหตุเป็นศูนย ์ 

 

10. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีดีและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมถึง
การปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม อนัตรายจากสารเคมี และอ่ืนๆ อยใางเครใงครัด 

 

11. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายทุกฉบบั 
 

12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแตใละชใวงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจชใวงใหพ้นกังานระดบับริหารของบริษทัมีอ านาจอนุมติัทางการ
เงินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพจิารณาเห็นสมควร 

อน่ึง การอนุมติัรายการใดๆ ขา้งตน้ จะตอ้งไมใมีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีท าใหค้ณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีสใวนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด) ท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัยใอย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการ
ก าหนดขอบเขตชดัเจน  

        ผูบ้ริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 8 คน ประกอบดว้ย 
 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายยทูากะ อิโตะ ประธานกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหาร, กรรมการบริหาร 
2. นายจุน  โทมิตะ กรรมการบริหาร 
3. นายสุรัช นาวกีาร กรรมการ 
4. นายวฒิุชาติ อนนัตสุ์ทธิวรา ประธานเจา้หนา้ท่ีฝใ ายปฏิบติัการ (COO) 
5. นางวริษฐากาญจน ์ ทองประดบั ผจก.ฝใ ายวางแผนเชิงกลยทุธ์, เลขานุการคณะกรรมการ 
6. นายธวชัชยั ปานเดช ผูจ้ดัการฝใ ายการตลาด 
7. นายสิทธิชยั ทะวาย ผูจ้ดัการฝใ ายผลิต 1 
8. นายประพจน ์ ปรีดาวรานนท ์ ผูจ้ดัการฝใ ายผลิต 2 

 
อ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 

1. มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด
ไว ้และรายงานผลการด าเนินงานตใอคณะกรรมการบริหาร 

2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีฝใ ายบริหารจดัท าเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมติั รวมทั้งควบคุมการใชจ้ใายงบประมาณประจ าปีของแตใละหนใวยงาน 

3. พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษทัฯ อยใางสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัตใางๆ 
ไมใวใาจากภายในหรือภายนอกบริษทัฯ 

4. มีอ านาจสัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายหรือ
ผลประโยชนข์องบริษทัฯ 

5. พิจารณาการเขา้ท าสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสญัญาตใางๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ในกิจการ
ของบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวธีิการจดัท าสญัญาดงักลใาว โดยใหน้ าเสนอกรรมการบริหาร
และกรรมการบริษทัเพื่อทราบดว้ย 

6. พิจารณาการน าสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปกใอภาระผกูพนัใดกบับุคคล บริษทั หา้งร้าน หรือ
สถาบนัการเงิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

7. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจใายเงินปันผลระหวใางกาลหรือเงินปันผลประจ าปี 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 
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8. ด าเนินการใดๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามการใหอ้ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 
ซ่ึงอยูใภายใตน้โยบายของคณะกรรมการ 
 

ทั้งน้ี อ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดงักลใาวขา้งตน้ จะไมใรวมถึงอ านาจท่ีท าใหป้ระธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีสใวนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัและตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด) ท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัยใอย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขต
ชดัเจน 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร      
แมว้ใาบริษทัฯ จะไมใมีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีจะแตใงตั้งเป็นกรรมการ แตใบริษทัฯ มี 

นโยบายท่ีจะสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ตใอธุรกิจของบริษทัฯ ได ้ ทั้งน้ี จะตอ้งพิจารณาจากปัจจยั
หลายประการประกอบ เชใน ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นตน้ โดยไดก้ าหนด
หลกัเกณฑใ์นการแตใงตั้งและถอดถอนกรรมการดงัน้ี 

 

1. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยใางนอ้ย 5 คน และกรรมการไมในอ้ยกวใาก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติั
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

2. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหนใงเป็นจ านวนหน่ึงในสาม 
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบใงออกใหต้รงเป็นสามสใวนไมใได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัสใวน
หน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนใงในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น 
ใหจ้บัฉลากกนัวใาผูใ้ดจะออก สใวนปีหลงัๆ ตใอไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใในต าแหนใงนานท่ีสุดนั้นเป็นผู ้
ออกจากต าแหนใง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหนใงแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหมใได ้

 

3. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตใงตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัตใอไปน้ี 
3.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเทใากบัหน่ึงหุน้ตใอหน่ึงเสียง 
3.2 ผูถื้อหุน้แตใละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูใทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แตใจะแบใงคะแนนเสียงใหแ้กใผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมใได ้
3.3 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเทใาจ านวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบั
ถดัลงมา มีคะแนนเสียงเทใากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 

4. ในกรณีท่ีต าแหนใงกรรมการวใางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไมใมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายมหาชนเขา้เป็นกรรมการแทน
ต าแหนใงกรรมการท่ีวใางในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตใวาระของกรรมการจะเหลือ
นอ้ยกวใาสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง จะอยูใในต าแหนใงกรรมการไดเ้พียง
เทใาวาระท่ียงัเหลืออยูใของกรรมการซ่ึงตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไมในอ้ยกวใาสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยูใ 
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5. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหนใงกใอนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ย
คะแนนเสียงไมในอ้ยกวใาสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้มในอ้ยกวใาก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

6. กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
กรรมการมีสิทธิออกระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องบริษทัได ้
 

7. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเขา้เป็นหุน้สใวน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ี
ประกอบธุรกิจท่ีมีสภาพเดียวกนั และ/หรือ เป็นการแขใงขนักบักิจการของบริษทัมิได ้ เวน้แตใจะแจง้
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบกใอนท่ีจะมีมติแตใงตั้ง 
 

8. กรรมการจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไมใชกัชา้ หากมีสใวนไดเ้สียไมใวใาโดยตรง หรือโดยทางออ้ม
ในสญัญาท่ีบริษทัท าข้ึน หรือถือหุน้ หรือหุน้กูเ้พ่ิมข้ึน หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหาร 
 

(1)  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการ แยกเป็นดงัน้ี 

  (1) ค่าเบ้ียประชุม 

   1.1  เบ้ียประชุมคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 
    - เบ้ียกรรมการรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท 

1.2  เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

    - เบ้ียประชุม คร้ังละ 6,500 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 
  (2) เงินโบนสักรรมการ จะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษทั 

  (3) ค่าตอบแทนจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อย 
                                     ละ 3-5 ของค่าจา้งทุกเดือน ในขณะท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสบทบในอตัราเท่ากนั 

 

สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562, 2561 และปี 2560 หน่วย : บาท

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน
เงินเบ้ียประชุม 5 420,000.00         5 420,000.00         5 399,000.00         
โบนสัรวม 5 63,000.00           5 42,000.00           5 49,000.00           

รวม 483,000.00         462,000.00         448,000.00         

สรุปเปรียบเทยีบค่ำตอบแทนผู้บริหำร หน่วย : บาท

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน
เงินเดือนรวม 7 9,460,261.33      6 8,090,304.00      7 8,257,680.00      
โบนสัรวม 6 1,216,722.53      5 607,430.40         5 691,446.00         

รวม 10,676,983.86    8,697,734.40      8,949,126.00      

 

เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับผู้บริหำร หน่วย : บาท

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 6 412,346.40         6 404,515.20         6 386,424.00         

รวม 412,346.40         404,515.20         386,424.00         

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560
ค่ำตอบแทน

ปี 2562 ปี 2561

ค่ำตอบแทน
ปี 2562 ปี 2561

ค่ำตอบแทน
ปี 2562 ปี 2561
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การก ากบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์และกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงจะสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทัฯ ก าหนดแนวนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการดงัน้ี 
1. ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
2. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษทั
แลว้ อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอ่ืนได ้นอกจากน้ี ใหมี้การก าหนดบทบาท หนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 

3. ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งชดัเจนและเพียงพอ
ในเวลาท่ีเหมาะสม 

4. ด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นความเส่ียง ใหมี้การประเมิน วางกล
ยทุธ์แกไ้ข และติดตามบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

5. สร้างส านึกในการปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรมและถูกตอ้งชอบธรรมใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน 

 ผูถื้อหุน้ : สิทธิและความเท่าเทียมกนั  

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทุก ๆ คน อยา่งเท่าเทียมกนั เช่น บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบถึงความคืบหนา้การด าเนินงานของบริษทั อยา่งสม ่าเสมอ และในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ส าหรับรายงานการประชุมผูถื้อหุน้นั้น ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้
แลว้เสร็จภายใน 7 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ โดยไดจ้ดัเก็บรายงานการประชุมอยา่งเป็นระเบียบเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้
สามารถตรวจสอบได ้ 

 สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
1. พนกังาน บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และให้

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม มีสวสัดิการท่ีดี และพฒันาใหเ้ป็นสถาน
ประกอบการท่ีพนกังานท างานแลว้มีความสุข ทั้งดา้นร่างกาย (มีการจดัท า
โครงการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือก่อนเขา้ปฏิบติังาน) และจิตใจ โดยมี 
ประสานงานกบัโรงพยาบาลในเร่ืองการเฝ้าระวงัมิใหเ้กิดโรคจากการ
ปฏิบติังาน มีการตรวจสภาพแวดลอ้ม ตรวจวดัสมรรถภาพทางร่างกายของ
พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ และติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด  

2. คู่คา้และเจา้หน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม มีการคดัเลือกคู่คา้ซ่ึง
ก าหนดไวใ้นมาตรฐาน ISO ของบริษทัฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ 
และ/หรือ ขอ้ตกลงในสญัญาท่ีท าร่วมกนั 
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3. ลูกคา้ บริษทัฯ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ โดย
ใหค้วามส าคญักบัการบริการและความตรงต่อเวลาควบคู่กนัไป 

4. คู่แข่ง บริษทัฯ ประพฤติตามกติกาการแข่งขนัท่ีดี และหลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือ
ท าลายคู่แข่ง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ขา้งตน้เป็นอยา่งดี 

 

 การประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ ค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ โดยไดจ้ดัการประชุมในสถานท่ีท่ี

สะดวกต่อการเดินทาง ซ่ึงไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดน้ าส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พร้อม
ระเบียบวาระการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอิสระเป็นตวัแทน
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ได ้ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ เสนอขายหุน้ต่อประชาชน
ทัว่ไป เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอีกทางหน่ึง นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ เสนอ
ขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะใหค้ณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้โดย
พร้อมเพรียงกนั 

 

 ภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์  
คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ

ด าเนินธุรกิจ ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ 
ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความ
รับผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริตระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ 
และความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้หค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินการในเร่ือง
ดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหร้ะบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษทัฯ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัเป็นผูพิ้จารณาการก าหนดและการแยกบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่ง
ชดัเจน 

 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์       
เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูอ้นุมติั

รายการระหวา่งกนั ดงัรายละเอียดในขอ้ 11 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหวา่งกนัท่ี
เกิดข้ึนในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด 

นอกจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัฯ ยงัมีการดูแลเร่ืองการใช้
ขอ้มูลภายใน โดยบริษทัฯ มีนโยบายใหผู้บ้ริหารปฏิบติัตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และหา้มการใชข้อ้มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  
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 จริยธรรมธุรกิจ 
บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการบริษทัปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code 

of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งทราบถึงบทบาท
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบวา่ จะตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต และค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้
เป็นส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานเพ่ือใหพ้นกังานทัว่ไปยดึถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ซ่ึงในขอ้บงัคบัดงักล่าวมีการก าหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนขอ้บงัคบั
ดว้ย 

 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกจา้ง
ของบริษทัฯ จ านวน 5 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน หรือคิดเป็นกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 ในปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานคณะกรรมการบริหารและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยไม่เป็นลูกจา้งของบริษทัฯ และไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทัฯ ดงันั้นจึงมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี และการท่ีนายยทุธ ชินสุภคักลุ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารควบคู่กนัไปนั้น เป็นไปเพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั  อยา่งไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของทั้ง 2 ต าแหน่งดงักล่าวแยกไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัฯ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ท าหนา้ท่ีในการ
ถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษทัอีกดว้ย 

 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกปี มีมติอนุมติัใหเ้ร่ิมจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกาตาม

สมควร โดยค่าตอบแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้วา่มีความเหมาะสมเม่ือค านึงถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากคณะกรรมการและอยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บัของอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ส าหรับค่าตอบแทนของผูบ้ริหารนั้น เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดมี้การพิจารณาคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน เน่ืองจากโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ไม่ซบัซอ้น ดงันั้น ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัจึงเป็น
ผูก้  าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารโดยเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน  

 การประชุมคณะกรรมการ 
ขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดให ้ บริษทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั 3 เดือนต่อคร้ัง ซ่ึงในปี 2562 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน  4 คร้ัง โดยในแต่ละคร้ัง
มีคณะกรรมการเขา้ร่วมเกินกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความสะดวกใน
การเขา้ร่วมประชุมโดยจดัการประชุมท่ีส านกังานของบริษทัฯ หรือสถานท่ีอ่ืนใด ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง และไม่
ขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดน้ าส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการพร้อมขอ้มูลประกอบวาระการ
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ประชุมต่างๆ ใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบับริษทั และหาก
มีเหตจุ าเป็นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้กรรมการจะแจง้บริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วนั 

 

รายช่ือ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
1. นายยทูากะ  อิโตะ                                           3/4 (75%) 

 
2. 
 

นายดีลนั  ตนั 2/2 (100%) 
(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562) 

3. นายยาสุโอะ นาคานิชิ                                           1/1 (100%) 
(ลาออกจากต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562) 

4. นายจุน โทมิตะ                                           4/4 (100%) 
 

5. 
 

นายเคนอิจิ คามิโมโต                                           3/4 (75%) 

6. นายเซอิจิ นิชิดะ 2/2 (100%) 
(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562) 

7. นายโยะชิยกิุ คุระฮะชิ                                           0/1 (0%) 
(ลาออกจากต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562) 

8. นายสุมิตร กาญจนมัพะ                                           4/4 (100%) 
 

9. รศ. ดร.สณัห์ชยั กล่ินพิกลุ                                           4/4 (100%) 
 

10. พล ต.ต. อมัพร ภยัล้ี                                           3/4 (75%) 
 

11. 
 

นายสุรัช นาวกีาร                                        4/4 (100%) 
 

 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

นอกจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ บริษทัฯ ยงัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน  
2. คณะกรรมการบริหาร   ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจ านวน 2 ท่าน  
 

โดยไดมี้การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยขา้งตน้ไวอ้ยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 
ยงัไม่ไดมี้การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากโครงสร้าง
องคก์รของบริษทัฯ ไม่ซบัซอ้น 
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 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในส าหรับทั้งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ จึงไดก้ าหนด
ภาระหนา้ท่ีและอ านาจในการด าเนินการของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด และยงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเงิน โดยจดัใหมี้รายงานทาง
การเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานและ
ระบบการเงิน รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง
บริษทั ส านกังาน พิชยั แมเนจเมน้ท ์ คอนซลัแทนท ์ จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบบญัชีและการเงิน (Internal 
Control) โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหฝ่้ายตรวจสอบและพฒันาระบบมี
ความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ส าหรับการบริหารความเส่ียงนั้น บริษทัฯ จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอไม่วา่จะเป็นความ
เส่ียงทางธุรกิจและความเส่ียงทางการเงิน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารซ่ึงจดัข้ึนทุกๆ เดือน ซ่ึงนอกจากการ
ประเมินความเส่ียงแลว้ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดกลยทุธ์ และมาตรการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมาย
ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการบริหาร 

 

 รายงานของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยงบ
การเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีมีความ
เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า 
รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีบญัชี 2562 เป็นตน้มา คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบในสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจะเป็นผูดู้แล
รับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี 

 

 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 
 

 ในการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ทั้งในดา้นขอ้มูล
ทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ (แบบ 69-1) และร่างหนงัสือช้ี
ชวนต่อผูล้งทุน อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีหุน้สามญัของบริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยและปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปตาม
มาตรฐานและเกณฑท่ี์ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแมว้า่บริษทัฯ จะยงั
ไม่มีการจดัตั้งหน่วยงานเก่ียวกบันกัลงทุนสมัพนัธ์ แต่ไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์ ผูล้งทุนและผูท่ี้สนใจทัว่ไป  
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 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ มีนโยบายและวธีิการดูแลผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน 
รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

 

1. ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 และจดัส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ ในวนัเดียวกบั
วนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. บริษทัฯ จะด าเนินการส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้ม
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน โดยบริษทัฯ ไดว้างมาตรการลงโทษส าหรับกรณีท่ี
ผูบ้ริหารฝ่าฝืนนโยบายการน าขอ้มูลภายในไปใช ้ โดยบทลงโทษจะข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการน า
ขอ้มูลภายในไปใช ้เร่ิมจาก การตกัเตือนดว้ยวาจา ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร และออกจากงาน ตามล าดบั 

 ทรัพยากรบุคคล 
 

-  บุคลากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 และวนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 บริษทัฯ มีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) แบ่งตามสาย 
งานหลกัไดด้งัน้ี 
      

                   สรุปเปรียบเทยีบบุคลากร                                  หน่วย : คน 
 

หน่วยงาน ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 

ฝ่ายการตลาด 9 8 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 10 10 

ฝ่ายผลิต 231 218 

แผนกบุคคลและธุรการ   8   8 

รวม  258 244 
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                สรุปค่าตอบแทนแก่บุคลากร                 หน่วย : บาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 

เงินเดือนรวม 43,982,833.18 42,714,732.89 

โบนสัรวม 6,658,738.79 4,223,349.47 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,699,276.55 1,567,543.59 

อ่ืนๆ (ถา้มี) 12,791,231.37 13,865,302.36 

รวม 65,132,079.89 62,370,928.31 

     * ค่าตอบแทนอ่ืนๆ หมายถึง คา่ล่วงเวลา ค่าน ้ ามนั ค่ายานพาหนะ ค่าเบ้ียขยนั ค่าอาหารกะกลางคืน 
 

ค่าตอบแทนแก่บุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2562 ในอตัราร้อยละ 4.43  เกิดจากการปรับอตัราเงินเดือนและมี
จ านวนพนกังานเพ่ิมข้ึน ค่าจา้งประจ าปี เฉล่ียอยูท่ี่ ร้อยละ 3-5 ส าหรับค่าตอบแทนอ่ืนๆ ลดลงเกิดจากค่าล่วงเวลา
ลดลง และโบนสัจ่ายเพ่ิมข้ึนในปี 2562 เกิดจากผลประกอบการของบริษทัท่ีดีข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 

ในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั และไม่เคย
มีขอ้พิพาททางดา้นแรงงาน 

 นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
พนกังานถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษ ดงันั้นบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยจึงไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาพนกังานเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ และประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยการจดัอบรมพนกังานถึงทกัษะ เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการปฏิบติังานเพ่ือใหก้ารผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในสองปีท่ีผา่นมากลุ่มโอจิ จะมีการแขง่ขนักีฬาส าหรับบริษทัท่ีอยูใ่น
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค โดยจะหมุนเวยีนไปตามประเทศต่างๆ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดส่้งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั
ทุกคร้ังเพ่ือเป็นการเช่ือมสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งประเทศในกลุ่มโอจิดว้ยกนั และจะไดเ้ป็นขวญัและก าลงัใจใหก้บั
พนกังาน ส าหรับงานดา้นความปลอดภยั ซ่ึงกลุ่มโอจิถือปฏิบติัเป็นอนัดบัท่ีหน่ึงในการปฏิบติังาน โดยจดัใหมี้การ
ประชุมร่วมกนัระหวา่งประเทศในเร่ืองความปลอดภยัจากการท างาน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่การเกิดอุบติัเหตุใน
กลุ่มโอจิทั้งหมด เพ่ือเป็นการปลูกฝัง ความตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัแก่พนกังานทุกคน ซ่ึงบริษทั จะปกป้อง
และปิดจุดเส่ียงใหพ้นกังานไดท้ างานอยา่งปลอดภยั รวมทั้งมีการซอ้มดบัเพลิงและอพยพหากเกิดภยัอนัเน่ืองมาจาก
ไฟ 2 คร้ังต่อปี เน่ืองจากบริษทัตระหนกัถึงความปลอดภยัของพนกังานอนัจะรวมถึงครอบครัวของพนกังานท่ี
จะตอ้งท างานอยา่งปลอดภยัทั้งในบา้นและท่ีท างาน เพ่ือใหชุ้มชนอยูร่่วมกนัอยา่งมัน่คงและเป็นสุข 

หลงัจากบริษทัฯ ไดรั้บใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ในปลายปี 2560 แนวทางในการปฏิบติัยงัคงเนน้ใหพ้นกังานรับทราบพร้อมทั้งปลูกฝังใหทุ้กคน 
ปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้  โดยมีการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในของส านกัง พชิยั แมเนจเมน้ท ์
แอนด ์คอนซลัแทนส์ เนน้การตรวจสอบใหค้รอบคลุมถึงความเส่ียงในดา้นการทุจริต ส าหรับแต่ละหวัขอ้ท่ีมาตรวจ
ประจ าไตรมาส ซ่ึงพบงาส ในรายงานไม่พบการทุจริตในส่วนท่ีมีความเส่ียงในดา้นต่างๆ ตามโครงการท่ีไดรั้บการ
รับรอง รวมถึง มีการส่ือสารถึงพนกังานทุกท่านในกรณีท่ีเกิดข้ึน และมีการน าเอกสารมาเผยแพร่ผา่นทางกลุ่มโอจิ  
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ในเร่ืองความปลอดภยั และอาชีวอนามยั กลุ่มโอจิจดัใหมี้การตรวจสอบจากบุคคลภายนอก พร้อมทั้ง
รายงานส่งใหผู้บ้ริหารระดบัสูง ถึงขอ้เสนอแนะ แนวทางปฏิบติัทั้งดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั การจดัการ
สารเคมีท่ีเป็นอนัตราย การก าจดัขยะอนัตราย ขอ้ก าหนด ตามระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายทุกฉบบั มีการปรับให้
ทนักบัสภาพปัจจุบนั ทั้งทางกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เป็นประจ า ในดา้นความปลอดภยัจดัใหมี้การประชุม ประกวด
และตรวจขา้มบริษทัในเครือประจ าปี ประชุมร่วมกนั และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในกลุ่มท่ีมีสถิติอุบติัเหตเุกิดข้ึน จะมี
การเผยแพร่ จดัประชุมระดบัหวัหนา้ และส่ือสารไปยงัพนกังานทุกระดบั รับทราบและหาแนวทางป้องกนั แกไ้ข 
โดยปลูกฝังให ้ ไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนซ ้ า เพราะทุกบริษทั ตอ้งส ารวจในส่วนท่ีปฏิบติังานของตนวา่ ยงัมีขอ้บกพร่อง 
ประการใด หากมีก็ใหป้ฏิบติัการปิดจุดเส่ียง อนัอาจเกิดอนัตรายข้ึนได ้ ส่วนการซอ้มอพยพดบัเพลิง ตามกฎหมาย
บงัคบัใหมี้การฝึกอบรมปีละหน่ึงคร้ัง ดว้ยความตระหนกัในดา้นความปลอดภยัอยา่งสูง ฝ่ายบริหารใหด้ าเนินการ
ฝึกซอ้มดบัเพลิงปีละ 2 คร้ัง โดยใหพ้นกังานทุกระดบัไดฝึ้กซอ้มหมุนเวยีนใหค้รบทุกคนทั้งพนกังานกะกลางวนั
และกะกลางคืน 

ในส่วนของการอบรมพฒันาบุคลากรซ่ีงเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุดขององคก์ร บริษทัฯ ก าหนดให้
พนกังานทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงหลกัสูตร ในบางหน่วยงานท่ีจ าเป็นตอ้งอบรมเฉพาะทาง 
ก็จดัใหมี้การอบรมตามท่ีสมควรเพ่ือใหมี้การพฒันาบุคลากรใหท้นักบัเทคโนโลยท่ีีมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไป 
พนกังานบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีมีถ่ินอาศยัในระแวกเดียวกบับริษทั เป็นคนในพ้ืนท่ี ท าใหอ้ตัราการเขา้
ออกของพนกังานต ่ามาก เม่ือครอบครัวใดประสบเหตุ พนกังานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออยูเ่นืองๆ ท า
ใหค้วามเป็นอยูใ่นบริษทั เฉกเช่นเดียวกบัเป็นเครือญาติ เอ้ือเฟ้ือและเก้ือหนุนกนัและกนั ส่วนใหญ่แลว้อายงุานอยู่
กนัเกินกวา่ 10-20 ปี นบัวา่เป็นจุดแขง็ของบริษทัประการหน่ึง 
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การควบคุมภายใน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ไดพ้ิจารณาและประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยดูจากรายงานการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน 
“ส านกังานพิชยั แมเนจเมน้ท ์ คอนซลัแทนท ์ จ ากดั” และจากการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร พิจารณาเอกสารท่ีฝ่าย
บริหารจดัท าแลว้ สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 ส่วนคือ องคก์รและ
สภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
และระบบติดตามส าหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้ ในส่วนของการท าแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan or Business Continuity 
Management/Plan) กรณีเกิดภยัต่างๆ เพ่ือธุรกิจจะไดด้ าเนินต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนืนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอให้
เป็นแนวทางในการปฏิบติัโดยสงัเขป ซ่ึงคาดวา่ บริษทัฯ จะน าไปด าเนินการต่อไปเพ่ือความต่อเน่ืองของธุรกิจ หากเกิด
ภาวะฉุกเฉินใดๆ ในอนาคต   

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระครบทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงแตง่ตั้งเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 
2546 เพื่อดูแลใหร้ะบบการควบคุมภายใน เป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และ
จดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

  คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีความเห็นเพ่ิมเติมวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการ
ควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และการ
ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอนัเกิดจากการท่ี
ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือไม่มีอ านาจเพียงพอ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษทั ส านกังาน พิชยั 
แมเนจเมน้ท ์ คอนซลัแทนท ์ จ ากดั เพ่ือตรวจสอบและจดัท าระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในขอบเขต
ดงัต่อไปน้ี 

 

- สอบทานความเช่ือถือได ้และความครบถว้นของขอ้มูลทางการเงิน 
- สอบทานระบบงาน ท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อการด าเนินงานวา่ ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน 

ระเบียบปฏิบติั 
- สอบทานความเหมาะสมของมาตรการในการดูแลรักษาสินทรัพย ์
- ประเมินการใชท้รัพยากรวา่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- สอบทานการด าเนินการหรือแผนงานวา่ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้ และมีการ

ปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด 
- สอบทานการปฏิบติังานวา่ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- สอบทานครอบคลุมไปถึงกรณีการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามความเส่ียงต่างๆ อนัมีการก าหนดแนวทางปฏิบติั

และป้องกน้ไว ้ในทุกคราวท่ีผูต้รวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบ 
 

ทั้งน้ีรายงานการควบคุมภายในของส านกังานพิชยัแมเนจเมน้ทฯ์ ปี 2562 ไม่มีรายการท่ีผิดอยา่งมีนยัส าคญั 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

 เดิมบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต า่กว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ ของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ  และหักส ารองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยปกติจะจ่ายเงินปันผลปีละ 
2 คร้ัง  ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ / ประชุมผูถื้อหุน้  เวน้แตบ่ริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใช้
เงินเพ่ือการขยายกิจการ ต่อมาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 ไดเ้ปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผล
โดย “พิจารณาจากผลการด าเนินงาน,  กระแสเงนิสด, โครงสร้างการเงนิ, การลงทุน, ภาระผูกพัน และ
ผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถอืหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงนิรวม”  ทั้งน้ีใหมี้ผลตั้งแต่ผลการด าเนินงาน
ของปี 2561 เป็นตน้มา การจ่ายเงินปันผลเป็นดงัน้ี 
 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัไม่จ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากงบกาเงิน
รวมมีผลก าไรเพียง 8,883,295.83 บาท หรือคิดเป็นหุน้ละ 0.03 บาท บริษทัฯไม่ไดจ่้ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล ดงันั้นในปี 2562 บริษทัจึงมิไดจ่้ายเงินปันผลแต่ประการใด ทั้งน้ีตอ้งรอมติอนุมติัจาก
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงจะจดัประชุมในวนัท่ี 28 เมษายน 2563  

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัไม่จ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากงบ
การเงินรวมมีผลก าไรเพียง 1,310,440.19 บาท หรือคิดเป็นหุน้ละ 0.004 บาท บริษทัฯ ไม่ไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาล ดงันั้นในปี 2561 บริษทัจึงมิไดจ่้ายเงินปันผลแต่ประการใด ทั้งน้ี ตอ้งรอมติ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซ่ึงจะจดัประชุมในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 
 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวนหุน้ละ 0.028 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 8.40 ลา้นบาท บริษทัฯ 
ไม่ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงันั้นบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลหุน้ละ  0.028 บาทในวนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2561  

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 39,987,892.18 14,228,982.74 

2. งบการเงินรวม 8,883,295.83 1,310,440.19 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.00 0.00 

      3.1 เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 0.00 0.00 

      3.2 เงินปันผลประจ าปี    0.00 0.00 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 0 0 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 0 0 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee) 
 

 จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 อนุมติัแต่งตั้ง
นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4712 หรือนางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 7750 หรือนางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9589 ของส านกังานปีติ 
เสว ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบบญัชีปี 2562 ดว้ยค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 1,180,000 บาท โดยมี
ค่าสอบบญัชีและค่าใชจ่้ายอ่ืนดงัน้ี 
 

สรุปเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ค่าสอบบญัชี 1,180,000.00 1,180,000.00 1,040,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ   402,307.24    174,032.41 252,400.47 
     รวม 1,582,307.24 1,354,032.41 1,292,400.47 
 

 ส านกังานปีติเสวใีนฐานะผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย ยนืยนัความเป็นอิสระของผูส้อบ
บญัชี ดงัน้ี 

 การมีส่วนไดเ้สียทางการเงิน 
หุน้ส่วนซ่ึงรับผดิชอบในงานตรวจสอบบญัชีของบริษฯั และบริษทัยอ่ย ทุกคน ทั้งผูส้อบบญัชี 
และหุน้ส่วนอ่ืนๆ ของส านกังานฯ ตลอดจนสมาชิกในทีมตรวจสอบทุกคน รวมถึงคู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มิไดถื้อหุน้ในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 

 การใหบ้ริการดา้นอ่ืนซ่ีงมิใช่งานตรวจสอบบญัชี 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส านกังานฯ มิไดใ้หบ้ริการอ่ืนแก่บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย 

 การมีส่วนไดเ้สียทางการคา้ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส านกังานฯ มิไดจ้ดัซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายใน (Internal Audit fee) 
  

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 อนุมติัแต่งตั้งนายพิชยั ล้ิมรส
เจริญ อดีตเคยเป็นผูจ้ดัการอาวโุสดา้นตรวจสอบบญัชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ บริษทั ส านกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จ ากดั 
ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ส าหรับรอบบญัชีปี 2562 ดว้ยค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 184,000 บาท โดยมีค่า
สอบบญัชีและค่าใชจ่้ายอ่ืนดงัน้ี 
สรุปเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีภายใน 
 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ค่าสอบบญัชีภายใน 184,000.00 184,000.00 184,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ     5,400.02     3,900.00       4,900.03 
     รวม 189,400.02 187,900.00 188,900.03 
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 การมส่ีวนได้เสียทางการเงนิ  

 

หุน้ส่วนซ่ึงรับผดิชอบในงานตรวจสอบบญัชีของบริษฯั และบริษทัยอ่ย ทุกคน รวมทั้งผูส้อบบญัชี
และหุน้ส่วนอ่ืนๆ ของส านกังานฯ ตลอดจนสมาชิกในทีมตรวจสอบทุกคน รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มิไดถื้อหุน้ในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 

 
 การให้บริการด้านอ่ืนซ่ีงมใิช่งานตรวจสอบบญัชี 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส านกังานฯ มิไดใ้หบ้ริการอ่ืนแก่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
 

 การมส่ีวนได้เสียทางการค้า 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส านกังานฯ มิไดจ้ดัซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 
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 รายการระหว่างกัน 
 

รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์ หน้ีสิน รายได ้ และค่าใชจ่้าย  
ส่วนหน่ึงของบริษทัฯ เกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว  บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนั
โดยการถือหุน้และ/หรือการเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี.- 

 
ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ์ 

 
ด าเนินกิจการ 

อตัราส่วนการถือหุ้น 
ร้อยละ 

 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ประเทศ 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2561 

บริษทั โอจิ โฮลด้ิงส์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 1 บริหารจดัการ ญ่ีปุ่ น - - 
บริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 2 ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ไทย 100 100 
Kyokuyo Pulp & Paper Co., Ltd. 3 ซ้ือมาขายไป ญ่ีปุ่ น - - 
Oji Industrial Materials Management Co., Ltd. 3 บริหารจดัการ ญ่ีปุ่ น - - 
GS Paperboard & Packaging Sdn Bhd. 3 ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ มาเลเซีย - - 
Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd. 3 ผลิตและจ าหน่ายกระดาษและ

บรรจุภณัฑ ์
นิวซีแลนด ์ - - 

บริษทั โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 3 ผลิตและจ าหน่ายกระดาษ ไทย - - 
บริษทั ยเูน่ียน แอนด ์โอจิ อินเตอร์แพค็ จ  ากดั 4 ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ไทย - - 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี.- 

1. เป็นบริษทัใหญ ่
2. เป็นบริษทัยอ่ย 
3. เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 
4. เป็นบริษทัร่วมทางออ้มของบริษทัใหญ่ 

 

รายการบญัชีท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกนัมีรายละเอียด ดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 

  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 นโยบายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าหนดราคา ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

บริษัทใหญ่      
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 1 994,958.40 1,254,577.95 48,821.90 177,972.53 

บริษัทย่อย      
รายไดจ้ากการขาย 2 - - 174,210.74 24,390.00 
รายไดอ่ื้น 2 - - - 122,834.63 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 2 - - 5,614,474.45 5,226,046.12 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3 - - 6,944.00 479,353.69 
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  หน่วย : บาท 

  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 นโยบายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าหนดราคา ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย 2 435,386.80 1,346,965.52 - - 
รายไดอ่ื้น 3 181,405.81 - 181,405.81 - 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 2 293,288,558.48 310,721,896.30 149,995,994.51 177,157,012.01 
ค่าบริหารจดัการ 3 161,768.50 950,591.63 161,768.50 950,591.63 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2 1,260.00 32,076.00 - - 
ดอกเบ้ียจ่าย 4 736,000.00 - - - 

นโยบายการก าหนดราคา 

1. ตามท่ีระบุในบนัทึกขอ้ตกลงการคิดค่าธรรมเนียมการค ้ าประกนัระหว่างบริษทั โอจิ โฮลด้ิงส์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดักบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในอตัราร้อยละ 0.20 ต่อปี ของจ านวนเงินกูค้งเหลือในแต่
ละไตรมาส ทั้งน้ี บริษทัใหญ่ยกเลิกการคิดค่าธรรมเนียมค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้กบับริษทัฯ ตั้งแต่
ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นตน้มา 

2. ราคาตลาด 
3. ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
4. อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.46 ต่อปี 

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีท่ีมีการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต 
บริษทัฯ จะเสนอใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัรายการระหวา่งกนั โดยตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล ยติุธรรม และมีนโยบายการก าหนดราคา
ท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2547 วนัท่ี 8 มกราคม 2547 มีมติก าหนดมาตรการอนุมติัรายการระหวา่ง
กนั โดยพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติและตอ่เน่ือง 
และรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัเป็นดงัน้ี 

 

1. รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 
 

รายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ เช่น การจา้งพิมพเ์ป็นแผน่พิมพ ์ การจา้งผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูป หรือการขาย
วตัถุดิบ เป็นรายการท่ีจะยงัคงเกิดข้ึนอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็นรายการคา้ปกติธุรกิจ ดงันั้น 
บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัส าหรับรายการดงักล่าว โดยระบุเง่ือนไขการท า
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รายการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยติุธรรม สมเหตุสมผลและ
สามารถตรวจสอบได ้ โดยน าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาอนุมติัในหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางในการปฏิบติัดงักล่าว นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการตรวจสอบวา่รายการ
ดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติัไว ้
 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 
 

รายการพเิศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว เช่น การขายเคร่ืองจกัร หรือการกูย้มืเงินระหวา่งกนั เป็นตน้ บริษทัฯ 
จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไป
ตามเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนันั้น บริษทัฯ จะจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณาตรวจสอบ
รายการดงักล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะน าไปใชป้ระกอบการ
พิจารณาอนุมติัการท ารายการของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

รายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเขา้ท าการตรวจสอบรายการระหวา่งกนัทุกประเภทรายการ ดงันั้นบริษทัฯ ยงัคงเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ซ่ึงในปัจจุบนั จะมีเร่ืองของมาตรการป้องกนัการก าหนด
ราคาโอนระหวา่งบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กนั (Transfer Pricing) โดยก าหนดใหบ้ริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กนั จดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั และมูลค่ารวมของ
ธุรกรรมระหวา่งกนัในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด เพ่ือป้องกนักรณีท่ีมีการซ้ือขายในราคาท่ีต ่า
กวา่ตลาดหรือขายบุคคลทัว่ไป โดยใหเ้ร่ิมใชต้ั้งแตร่อบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการและเง่ือนท่ีอธิบดีก าหนดต่อไป 
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ข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 

 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 
   ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

 
 

37.35 
188.51 
167.69 

 
0.54 
0.25 

- 

 
 

3.08% 
15.57% 
13.85% 

 
0.04% 
0.02% 

- 

 
 

28.74 
203.27 
192.16 

 
1.00 
0.26 

- 

 
 

2.31% 
16.37% 
15.47% 

 
0.08% 
0.02% 

- 

 
 

45.28 
160.56 
196.68 

 
2.53 
0.44 

- 

 
 

3.55% 
12.58% 
15.40% 

 
0.20% 
0.03% 

- 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 394.34 32.56% 425.43 34.25% 405.49 31.76% 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 
- 
- 

0.38 
789.09 

3.92 
14.30 
8.20 
0.92 

 
- 
- 

0.03% 
65.15% 
0.32% 
1.18% 
0.68% 
0.07% 

 
- 
- 

0.58 
788.69 

7.23 
14.30 
4.80 
1.00 

 
- 
- 

0.05% 
63.50% 
0.58% 
1.15% 
0.39% 
0.08% 

 
- 
- 

1.33 
838.97 

10.49 
14.30 
5.70 
0.58 

 
- 
- 

0.10% 
65.70% 
0.82% 
1.12% 
0.45% 
0.05% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 816.82 67.44% 816.60 65.75% 871.37 68.24% 
รวมสินทรัพย์ 1,211.16 100% 1,242.03 100% 1,276.87 100% 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจาก 
สถาบนัการเงิน 
เงินกูร้ะยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 
ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระภาย 
ในหน่ึงปี  

 
 

109.50 
 

200.00 
118.64 

- 
 

 
 

9.04% 
 

16.51% 
9.80% 

- 
 

 

 
 

277.57 
 

- 
143.14 

- 
 

 

 
 

22.35% 
 

- 
11.53% 

- 
 

 

 
 

266.14 
 

- 
123.44 

- 
 

 

 
 

20.84% 
 

- 
9.67% 

- 
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 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 
เงินปันผลคา้งจ่าย 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

61.47 
1.94 
3.25 

20.54 
1.70 

5.07% 
0.16% 
0.27% 
1.70% 
0.14% 

61.47 
0.00 
2.60 

20.54 
2.14 

4.95% 
0.00% 

0.21% 
1.65% 
0.17% 

61.47 
0.50 
1.40 

20.53 
1.78 

4.81% 
0.04% 
0.11% 
1.61% 
0.14% 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 517.03 42.69% 507.46 40.86% 475.26 37.22% 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 
199.50 

47.57 

 
16.47% 
3.93% 

 
260.97 

32.10 

 
21.01% 
2.58% 

 
322.43 

32.67 

 
25.25% 
2.56% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 247.07 20.40% 293.07 23.59% 355.10 27.81% 
รวมหนีสิ้น 764.10 63.09% 800.53 64.45% 830.36 65.03% 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ทุนเรือนหุน้  
   ทุนจดทะเบียนหุน้สามญั    
   300,000,000หุน้มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 
   หุน้สามญั 300,000,000หุน้ มูลค่า 
   หุน้ละ 1 บาท 
ส่วนเกินทุน 
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม จดัสรรแลว้ 
   ส ารองตามกฎหมาย 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 

30.00 
(161.32) 

 
 
 
 
 
 

24.77% 
 

22.98% 
 

2.48% 
(13.32%) 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 

30.00 
(166.87) 

 
 
 
 
 
 

24.15% 
 

22.41% 
 

2.42% 
(13.43%) 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 

30.00 
(161.87) 

 
 
 
 
 
 

23.49% 
 

21.80% 
 

2.35% 
(12.67%) 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

447.05 
- 

36.91% 
- 

441.50 
- 

35.55% 
- 

446.51 
- 

34.97% 
- 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 447.05 36.91% 441.50 35.55% 446.51 34.97% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,211.16 100% 1,242.03 100% 1,276.87 100% 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2562, 2561 และ 2560 
  31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้ริการ 
รายไดอ่ื้น 

 
1,076.93 

 
6.66 

 
100% 

 
0.62% 

 
1,111.09 

 
3.12 

 
100% 

 
0.28% 

 
1,015.77 

 
5.09 

 
100% 

 
0.50% 

รวมรายได ้ 1,083.59 100.62% 1,114.21 100.28% 1,020.86 100.50% 

ค่าใชจ่้าย 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการ
ใหบ้ริการ 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
949.13 

 
41.54 
58.13 

 
88.13% 

 
3.86% 
5.40% 

 
987.13 

 
41.36 
56.90 

 
88.84% 

 
3.72% 
5.12% 

 
912.46 

 
38.53 
56.70 

 
89.83% 

 
3.79% 
5.58% 

รวมค่าใชจ่้าย 1,048.80 97.39% 1,085.39 97.69% 1,007.69 99.20% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได ้
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
34.77 

(22.27) 

 
3.23% 

(2.07%) 

 
28.82 

(24.38) 

 
2.59% 

(2.19%) 

 
13.17 

(26.45) 

 
1.30% 

(2.60%) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้

12.51 
(3.62) 

1.16% 
(0.34%) 

4.44 
(3.13) 

0.40% 
(0.28%) 

(13.28) 
(4.26) 

(1.31%) 
(0.42%) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั: 
- ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดั

มูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังาน 

- ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไร
(ขาดทุน)ตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

8.88 
 
 
 

(4.16) 
 
 

0.83 

0.82% 
 
 
 

(0.39%) 
 
 

0.08% 

1.31 
 
 
 

2.60 
 
 

(0.52) 

0.12% 
 
 
 

0.23% 
 
 

(0.05%) 

(17.54) 
 
 
 

(1.67) 
 
 

0.86 

(1.73%) 
 
 
 

(0.16%) 
 
 

0.08% 

 

รวม 
 

(3.33) 
 

(0.31%) 
 

2.08 
 

0.19% 
 

(0.81) 
 

(0.08%) 
 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับปี 

5.55 0.51% 3.39 0.31% (18.35) (1.81%) 

 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุน้) 
 

0.030 
  

0.004 
  

(0.06) 
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 งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2562,  2561  และ 2560 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 68.64 47.07 22.80 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (30.49) (5.19) (13.18) 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (29.54) (58.43) 17.97 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 8.61 (16.55) 27.59 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 28.74 45.28 17.69 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 37.35 28.74 45.28 

 

 งบการเงนิ 
(ก) ผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีของบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

 

        ปี 2562 นางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9589 
  บริษทั ส านกังาน ปีติเสว ีจ ากดั 

 

ปี 2561            นางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9589 
                        บริษทั ส านกังาน ปีติเสว ีจ ากดั 
 

ปี 2560            นางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9589 
                        บริษทั ส านกังาน ปีติเสว ีจ ากดั 
 

(ข) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
 

รายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ในระยะ 
3 ปีท่ีผา่นมาสรุปไดด้งัน้ี  

 

- ปี 2562 เป็นรายงานแบบไม่มีเง่ือนไขและ ไม่มีวรรคเนน้  
- ปี 2561 เป็นรายงานแบบไม่มีเง่ือนไขและ ไม่มีวรรคเนน้  
- ปี 2560 เป็นรายงานแบบไม่มีเง่ือนไขและ ไม่มีวรรคเนน้ 

 

(ก.) ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท 
 

 - ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 1,015.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก  
893.73 ลา้นบาทในปี 2559 เพ่ิมข้ึน 122.04 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.65 เน่ืองจากยอดขายของ 
บริษทัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.33 จากลูกคา้กลุ่มถุงมือยางท่ีขยายก าลงัการผลิต และลูกคา้กลุ่มอาหารทะเลแช่ 
แขง็ อุตสาหกรรมแปรรูปหอ้งเยน็มีวตัถุดิบ ประกอบกบัยอดขายของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.17  
โดยเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืน 
ตวัอยา่งชา้ ๆ * การส่งออกของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.90 สูงสุดในรอบ 6 ปี โดยสินคา้ส าคญัท่ี 
เป็นตวัขบัเคล่ือนการส่งออก ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑย์าง สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ สินคา้เก่ียวเน่ืองกบัน ้ ามนั  
ยางพารา โทรศพัท ์ขา้ว รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต ์แมว้า่สินคา้เกษตรอาจจะไดรั้บ 
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ผลกระทบจากค่าเงินบาทท่ีแขง็คา่ข้ึน ซ่ึงอาจจะตอ้งมีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐในระยะต่อไป 
                              *ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ 

 - ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 1,111.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก  
1,015.77 ลา้นบาทในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจ านวน 95.32 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.38 เน่ืองจากยอดขาย 
ของบริษทัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.47 จากลูกคา้กลุ่มถุงมือยางท่ีขยายก าลงัการผลิต ดว้ยเหตท่ีุราคาน ้ ายางยงั 
ไม่สูงมากนกัโดยเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่กิโลกรัมละ 42.74 บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนๆ ท่ีผา่นมา ประกอบกบั 
แนวโนม้ความรักสุขภาพ การหนัมาเอาใจใส่ในเร่ืองสุขอนามยั เร่ืองของโรคติดต่อ ท าใหท้ัว่โลกมี 
ยอดใชถุ้งมือยางเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2561 ปริมาณการส่งออกถุงมือยางเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.99 เม่ือ 
เทียบกบัปี 2560 *   บริษทัยอ่ยสามารถเพ่ิมยอดขายไปในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมได้
เพ่ิมข้ึน ประกอบกบัอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แขง็ และอาหารกระป๋องมีวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนในขวบปีท่ี
ผา่นมา   

* ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
                       โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 

- ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 1,076.93 ลา้นบาท ลดลงจาก 
1,111.09 ลา้นบาทในปี 2561 ลดลงจ านวน 34.16 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.07 เกิดจากยอดขาย
ของบริษทัเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.54 สาเหตุจากอุตสาหกรรมกลุ่มถุงมือยางขยายก าลงัการผลิต เน่ืองจาก
แนวโนม้ความตอ้งการใชถุ้งมือยางเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งเพ่ือสุขอนามยัท่ีดีของมวลมนุษย ์และเวลา
เกิดโรคระบาด ความตอ้งการยงัคงเพ่ิมอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2562 ปริมาณการส่งออกถุงมือยางเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 16.82 จากปี 2561 แมว้า่ตลอดทั้งปีอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบเน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าก็
ตาม ส่วนบริษทัยอ่ยยอดขายลดลงร้อยละ 8.98 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมถดถอย  
 

         ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 
 

- ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและใหบ้ริการจ านวน 912.46 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
89.83 เทียบกบัปี 2559 ลดลงมาเลก็นอ้ย อน่ึงราคาตน้ทุนกระดาษยงัคงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนั
เน่ืองมาจากราคาเยือ่กระดาษท่ีเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปลายปี 2559 จวบจนถึงปี 2560 ราคายงัไม่มีทีท่าวา่จะ
ลดลง ช่วงแรกๆ ท่ีราคาวตัถุดิบข้ึน บริษทัไม่สามารถปรับราคาขายลูกคา้ไดท้นักบัราคาวตัถุดิบท่ี
เพ่ิมข้ึน ท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ลดลง ขณะท่ียอดขายเพ่ิมข้ึนท าใหอ้ตัราส่วนตน้ทุนคงท่ีลดลง 
ภาพรวมจึงท าใหต้น้ทุนลดลงมาเลก็นอ้ย ตน้ทุนขายไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ในขณะ
ท่ีรายไดเ้พ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมเก่ียวกบัการจดัซ้ือวตัถุดิบหลกัๆ ท่ีดีอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการวางแผนท่ีรัดกมุ เพ่ือใหต้น้ทุนลดลง ส่งผลใหต้น้ทุนหลกั ๆ ไม่เพ่ิมข้ึนมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน ๆ 

 

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและใหบ้ริการจ านวน 987.13 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
88.84 จากยอดขาย เม่ือเทียบกบัร้อยละ 89.83 ในปี 2560 ลดลงมาร้อยละ 0.99 เกิดจากการบริหาร
ตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ราคากระดาษเพ่ิมข้ึน แมว้า่ในคร่ึงปีแรก บริษทัฯไม่สามารถปรับราคาขายให้
ทนักบัราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ต่อมาในไตรมาสท่ี 3 หลงัจากท่ีมีการปรับราคาใหท้นักบัตน้ทุน
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วตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน ท าใหส้ามารถบริหารตน้ทุนไดดี้ข้ึน จนถึงปลายปีราคากระดาษเร่ิมทรงๆ เคล่ือนไหว
อยูใ่นระยะแคบๆ เน่ืองจากมีการข้ึนราคาตลอดมาเกือบสองปีแลว้ 

 

- ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและใหบ้ริการจ านวน 949.13ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 88.13 จากยอดขาย เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีร้อยละ 88.84 ลดลงร้อยละ 0.71 ลดลง
เลก็นอ้ย เกิดจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองท าใหต้น้ทุนวตัถุดิบลดลง ขณะท่ีราคา
กระดาษคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงมากนกั แต่บริษทัไดรั้บอานิสงคจ์ากอตัราแลกเปล่ียนท าใหมี้
ตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง 

 

         ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 
 

- ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 95.23 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อย
ละ 9.37 จากยอดขาย ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 1.22 เกิดจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 98.26 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.84 จากยอดขายเม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีร้อยละ 9.37 เน่ืองจากยอดขายปี 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
9.38 ท าใหส้ดัส่วนค่าใชจ่้ายขายและบริหารลดลง 

 

- ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายขายเละบริหารจ านวน 99.68 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
9.26 จากยอดขาย เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีร้อยละ 8.84 จากยอดขาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.42 เน่ืองจากตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562  ไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้ง
เลิกจา้งส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมี
ผลกระทบใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ 31 
ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน 10.27 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และเพ่ิมข้ึร 5.88 ลา้นบาทในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้
ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน  

 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

- ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 26.45 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.60 ต่อ
ยอดขาย เป็นอตัราท่ีลดลงจากปี 2559 เน่ืองจากมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 24.38 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.19 ต่อ
ยอดขาย เป็นอตัราท่ีลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 50.03 ลา้น
บาท ท าใหต้น้ทุนการเงินลดลง  
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- ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 22.27 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.07 จาก
ยอดขาย เป็นอตัราท่ีลดลงจากปี 2561 จ านวน 2.11 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการคืนเงินกูย้มืจากสถาบนั
การเงินจ านวน 29.54 ลา้นบาท 
 

         ก าไรสุทธิ 
 

- ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิจ านวน 17.54 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีขาดทุน
จ านวน 35.12 ลา้นบาทขาดทุนลดลง 17.58 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 50.06 สาเหตุหลกัก็คือมี
ยอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิจ านวน 1.31 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีขาดทุนสุทธิ
จ านวน 17.54 ลา้นบาทขาดทุนลดลง 18.85 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 107.47 สาเหตุหลกัคือ
ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และมีการบริหารตน้ทุนการขายท่ีมีประสิทธิภาพท าใหมี้ก าไรเพ่ิมข้ึน ประกอบกบั
ผลประกอบการของบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนท่ีลดลงไปมาก จากปี 2560 ขาดทุน 34.53 ลา้นบาท ในปี 
2561 ขาดทุนเพียง 11.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.88 

 

- ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิส าหรับงวดจ านวน 8.88 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีมี
ก าไร 1.31 ลา้นบาท ก าไรเพ่ิมข้ึน 7.57 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 577.86 เน่ืองจากมีตน้ทุนการผลิต
ท่ีลดลง และจ่ายดอกเบ้ียลดลง แมว้า่ ค่าใชจ่้ายขายและบริหารจะเพ่ิมข้ึนก็ตาม  

 

ฐานะการเงนิ 
 

         สินทรัพย์ 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,276.87 ลา้นบาท
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 46.29 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.76 เน่ืองจาก 

o เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึนจ านวน 27.59 ลา้นบาทจากปี 
2559 เกิดจากการเตรียมเงินไวช้ าระเจา้หน้ีตอนตน้ปี 

o ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน เพ่ิมข้ึนจ านวน 2.35ลา้นบาทจากปี 
2559 ซ่ึงหากเทียบกบัรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจ านวน 122.04 ลา้นบาทสะทอ้นให้
เห็นวา่ บริษทัและบริษทัยอ่ย มีประสิทธิภาพในการจดัเก็บท่ีดี 

o สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 59.78 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
43.67 เน่ืองจากสภาพการขาดแคลนวตัถุดิบ และราคากระดาษท่ีเพ่ิมข้ึน
ตั้งแต่ไตรมาสท่ีส่ีของปี 2559 ท าใหต้อ้งเก็บสตอ็กเพ่ิมข้ึนในจ านวน
ดงักล่าว 

o ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง 37.63 ลา้นการตดัค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น
จ านวน 57.44 ลา้นบาทและซ้ือทรัพยสิ์นถาวร 18.92 ลา้นบาท 

o ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนลดลงจ านวน 2.55 ลา้นบาทเกิดจากการตดัจ าหน่าย
จ านวน 3.09 ลา้นบาท และซ้ือทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 0.55 ลา้นบาท 
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- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,242.03 ลา้นบาท
ลดลงจากปี 2560 จ านวน 34.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.73 เน่ืองจาก 

o เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 16.54 ลา้นบาทเน่ืองจากการ
จ่ายเงินมดัจ าเคร่ืองจกัรใหม่ 

o ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 42.71 ลา้นบาทเน่ืองจากมีเงินมดั
จ าเคร่ืองจกัรจ านวน 23.95 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 3.88 ลา้นบาท
เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

o สินคา้คงเหลือลดลง 4.52 ลา้นบาทเน่ืองจากราคากระดาษทรงๆ จึงไม่
จ าเป็นตอ้งสตอ็กไวม้าก 

o ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง 50.28 ลา้นบาทเน่ืองจากการตดัค่าเส่ือมราคา
จ านวน 56.17 ลา้นบาทและสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน 6.36 ลา้นบาท 

o สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลงจ านวน 3.26 ลา้นบาทในปี 2561 เป็นการตดั
จ าหน่ายส าหรับปี 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,211.16 ลา้นบาท
ลดลงจากปี 2561 จ านวน 30.87 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.49 เน่ืองมาจาก 

o เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 8.61 ลา้นบาท เน่ืองจากเตรียม
ช าระใหก้บัเจา้หน้ีช่วงตน้ปี 

o ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 14.77 ลา้นบาทเน่ืองจากในปี 2561 มีเงินมดั
จ าเคร่ืองจกัรจ านวน 23.95 ลา้นบาท ขณะท่ีลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 6.45 ลา้นบาท เป็น
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 

o สินคา้คงเหลือลดลง 24.47 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการสตอ็กวตัถุดิบลดลง ราคาวตัถุดิบ
ไม่เคล่ือนไหวจึงไม่จ าเป็นตอ้งสตอ็กไวม้าก 

o ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 0.40 ลา้นบาทเน่ืองจากเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน 50.76 ลา้น
บาทจากการซ้ือเคร่ืองพิมพเ์ฟลก็โซ่ เคร่ืองพบัติดกาว เคร่ืองมดั และเคร่ืองป๊ัม ตดัค่า
เส่ือมราคา 56.29  

o สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลงจ านวน 3.32 ลา้นบาทจากการตดัจ าหน่าย  
 

         หนี้สิน 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจ านวน 830.36 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน
จากปี 2559 จ านวน 70.34 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.26 เกิดจาก 
 

o เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลงจาก 626.37 ลา้นบาทในปี 
2559 เป็นจ านวน 650.04 ลา้นบาทในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจ านวน 23.67 ลา้นบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 3.78เกิดจากการใชว้งเงินเพ่ิมเพ่ือส ารองสตอ็กวตัถุดิบ 
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o เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากจ านวน 81.01 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 
จ านวน 123.44 ลา้นบาทในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจ านวน 42.43 ลา้นบาทเกิดจากการ
สัง่ซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจ านวน 800.53 ลา้นบาทลดลงจาก
ปี 2560 จ านวน 29.83 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.59 เน่ืองจาก 
 

o เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 50.03 ลา้นบาท เกิดจากการคืนเงินกูย้มื 
o เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 19.71 ลา้นบาท เกิด

จากเจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร 
o ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลงจ านวน 1.06 ลา้นบาท เกิดจากการ

ปรับปรุงยอดตามรายงานผลประโยชน์พนกังาน 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 764.10 ลา้นบาทลดลงจาก
ปี 2561 จ านวน 36.43 ลา้บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.55 เน่ืองมาจาก 

o เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 229.54 ลา้นบาท ขณะท่ีบริษทัยอ่ยมีเงิน
กูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 200 ลา้นบาท สุทธิแลว้เงิน
กูย้มืลดลง 29.54 ลา้นบาท 

o เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนลดลงจ านวน 24.51 ลา้นบาท
เน่ืองจากการซ้ือวตัถุดิบท่ีลดลงท าใหเ้จา้หน้ีลดลงตามไปดว้ย 

o ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนจ านวน 17.41 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การปรับอตัราเงินชดเชยจาก 300 วนัเป็น 400 วนัตามพระราชบญัญิตคุม้
ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
 

         ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 446.51 ลา้นบาท
ลดลงจากจ านวน 470.56 ลา้นบาท จากปี 2559 ลดลงจ านวน 24.05 ลา้นบาทเน่ืองจากการ
จ่ายเงินปันผลเม่ือตน้ปี 5.7 ลา้นบาทและบริษทัมีก าไรจ านวน 16.80 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม
บริษทัยอ่ยยงัคงเกิดผลขาดทุนจ านวน 34.59 ลา้นบาท บริษทัคาดวา่ในอนาคตอนัใกลผ้ล
ประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะสามารถท าใหผ้ลขาดทุนลดลงจนสามารถท าใหมี้
ก าไรข้ึนได ้ เน่ืองจากแนวโนม้ของยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิม
ฟ้ืนตวั 

 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 441.50 ลา้นบาท
ลดลงจ านวน 5.01 ลา้นบาทโดยท่ีบริษทัฯ มีผลก าไร 14.92 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผล
ตอนตน้ปีจ านวน 8.4 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนจ านวน 11.78 ลา้นบาท 
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- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 447.05 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 
5.55 ลา้นบาท เกิดจากบริษทัมีก าไร 37.76 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนจ านวน 32.21 ลา้นบาท ใน
ปี 2562 บริษทัไม่ไดจ่้ายเงินปันผลเน่ืองจากยงัมีก าไรท่ีไม่มากนกั 

 

     งบกระแสเงินสด 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจ านวน 45.28 ลา้นบาทเกิดจาก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 22.80 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 
13.28 ลา้นบาทบวกกลบัดว้ยค่าเส่ือมราคาสินทรัพยจ์ านวน 57.44 ลา้นบาท ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตน (ซอฟแวร์) จ านวน 3.09 ลา้นบาท ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ(โอนกลบั)จ านวน 2.86 ลา้นบาท 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 3.56 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 57.37 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้
เพ่ิมข้ึน 39.11 ลา้นบาท ขณะท่ีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนใชไ้ปจ านวน 13.18 ลา้นบาท เกิดจาก
การซ้ือทรัพยสิ์นถาวรจ านวน 15.39 ลา้นบาท ซ้ือทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนจ านวน 0.55 ลา้นบาท กระแส
เงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 17.97 ลา้นบาทเกิดจากการใชว้งเงินกูย้มืจากสถาบนั
การเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 23.67 ลา้นบาทและจ่ายเงินปันผลจ านวน 5.70 ลา้นบาท 

 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจ านวน 28.74 ลา้นบาทซ่ึงเกิด
จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 47.07 ลา้นบาทนบัวา่เป็นแนวโนม้ท่ีดี โดยมีก าไร
ก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 4.33 ลา้นบาทบวกกลบัดว้ยค่าเส่ือมราคาสินทรัพยจ์ านวน 56.17 ลา้นบาท ค่า
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ซอฟแวร์) จ านวน 3.26 ลา้นบาท ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ (โอนกลบั) 
จ านวน 1.66 ลา้นบาท ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานจ านวน 3.81 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 41.99  ลา้นบาทเกิดจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึง
ก าหนดช าระ 158.61 ลา้นบาท (ปี 2560 ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 120.51 ลา้นบาท) และมีเงินมดั
จ าค่าเคร่ืองจกัรจ านวน 23.95 ลา้นบาท เป็นเคร่ืองพิมพเ์ฟลก็โซ่และเคร่ืองพบัติดกาว สินคา้คงเหลือ
ลดลง 5.34 ลา้นบาทเน่ืองจากลดสตอ็กวตัถุดิบลงเพราะราคาทรงๆ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีน
อ่ืนเพ่ิมข้ึนเกิดจากเจา้หน้ีการคา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนจ านวน 32.20 ลา้นบาท เงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมลงทุนใชไ้ป 5.19 ลา้นบาท เกิดจากการรับช าระคืนเงินกูร้ะยาวของพนกังานจ านวน 2.54 ลา้น
บาท จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นจ านวน 1.51 ลา้นบาทและซ้ือทรัพยสิ์นถาวรจ านวน 6.36 ลา้นบาท 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจการจดัหาเงินลดลงจ านวน 58.43 ลา้นบาทเกิดจาก ใชเ้งินเบิกเกินบญัชีจ านวน 
11.43 ลา้นบาท จ่ายช าระเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 61.47 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล
จ านวน 8.40 ลา้นบาท 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจ านวน 37.35 ลา้นบาท ซ่ึงเกิด
จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 68.64 ลา้นบาท นบัวา่เป็นส่ิงท่ีดีเน่ืองมาจากมีก าไร
ก่อนภาษี 12.51 ลา้นบาทบวกกลบัดว้ยค่าเส่ือมราคา 56.29 ลา้นบาท ค่าตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
3.32 ลา้นบาท  ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 2.81 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 9.18 ลา้นบาท ขณะท่ี
สินคา้คงเหลือลดลง 22.46 ลา้นบาท เจา้หน้ีลดลง 25.73 ลา้นบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนใชไ้ป 
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30.49 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซ้ือทรัพยสิ์น 31.52 ลา้นบาท ส่วนกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ป 29.54 
ลา้นบาท เกิดจากการคืนเงินกูย้มื ทั้งส้ิน 
 

         สภาพคล่อง  
ปี 2560  
 

- อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจาก 0.91 เท่าในปี 2559 เป็น 0.85 เท่าในปี 2560
เน่ืองจากในปี 2560 มีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 88.66 ลา้นบาท ขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวยีนก็เพ่ิมข้ึนใน
สดัส่วนท่ีมากกวา่โดยเพ่ิมข้ึน 127.97 ลา้นบาท (เกิดจากเงินเบิกเกินบญัชีและหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี เพ่ิมข้ึน 85.13 ลา้นบาท) และเจา้หน้ีเพ่ิมข้ึน 42.43 ลา้นบาท ท าใหอ้ตัรส่วนลดลง
ดงักล่าว สาเหตุหลกัคือมีการสตอ็กวตัถุดิบเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากราคากระดาษท่ียงัคงสูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

- ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2559 จาก 61วนัลดลงเป็น 57 วนัในปี 2560 เกิดจากการมี
ประสิทธิภาพท่ีดีในการจดัเก็บหน้ี 

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจาก 1.62 เท่าในปี 2559 เป็น 1.86 เท่าในปี 2560 สาเหตุ
คือหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนและส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 

- อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจาก (0.36) เท่าในปี 2559 เป็น 0.50 เท่าในปี 2560 เพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรก่อนภาษีจ านวน 13.17 ลา้นบาทแมว้า่ดอกเบ้ียจ่ายจะเพ่ิมข้ึนก็
ตาม 

ปี 2561 
 

- อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจาก 0.85 เท่าในปี 2560 เป็น 0.83 เท่าในปี 2561
เกิดจากสินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีจ านวน 19.94 ลา้นบาทขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวยีนก็เพ่ิมข้ึน
จากเจา้หน้ี 32.2 ลา้นบาทท าใหอ้ตัราส่วนลดลงจากปีก่อน  

- ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียจาก 55 วนั ของปี 2560 เป็น 57 วนั ในปี 2561 เกิดจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน
ในช่วงปลายปี ขณะท่ียอดลูกหน้ีก็เพ่ิมข้ึนเช่นกนัท าใหร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ีเพ่ิมข้ึนสองวนั 

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 1.86 เท่าในปี 2560 เป็น 1.81 เท่าในปี 2561 สาเหตุคือ
หน้ีสินรวมลดลงและส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเช่นกนั 

- อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจาก 0.50 เท่าในปี 2560 เป็น 1.18 เท่าในปี 2561 เพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรก่อนภาษีจ านวน 28.82 ลา้นบาทขณะท่ีดอกเบ้ียจ่ายลดลงท าให้
ความสามารถในการช าระหน้ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว 

 

ปี 2562  
- อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจาก 0.83 เท่าในปี 2561 เป็น 0.76 เท่าในปี 2562 

เกิดจากสินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง 30.87 ลา้นบาทขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวยีนก็ลดลงเช่นกนั แต่ลดลงไป 
36.43 ลา้นบาท ท าใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปีก่อน 

- ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียจาก 57 วนัในปี 2561 เป็น 61วนัในปี เกิดจากยอดขายท่ีลดลงขณะท่ี
ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเป็นหน้ีท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ ท าใหอ้ตัราส่วนเพ่ิมข้ึน 4 วนั 
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- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ จาก 1.81 เท่าในปี 2561 เป็น 1.71 เท่าในปี 2562 ลดลงเป็นส่ิงท่ี
ดี แสดงใหเ้ห็นวา่หน้ีสินนอ้ยลง ขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 

- อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย จาก 1.18 เท่าในปี 2561 เพ่ิมข้ึนเป็น 1.56 เท่าในปี 2562 
แสดงใหเ้ห็นวา่ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน สาเหตุ
มาจากมีก าไรก่อนดอกเบ้ียในปี 2561 จ านวน 28.82 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนปี 2562 เป็น 34.77 ลา้นบาท 
ขณะท่ีดอกเบ้ียจ่ายปี 2561 จาก 24.38 ลา้นบาทลดลงเป็น 22.27 ลา้นบาท ในปี 2562 

 

         อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
 

- ปี 2560 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 9.21 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 
10.17 ในปี 2560 เกิดเน่ืองจากในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่สามารถปรับราคา
ขายใหลู้กคา้ไดท้นักบัราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน พอปี 2560 เร่ิมปรับราคาขายใหลู้กคา้ไดท้นั แมว้า่จะปรับ
ไดไ้ม่เท่ากบัอตัราส่วนท่ีราคากระดาษข้ึนก็ตาม ท าใหส่้วนหน่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงตอ้ง
รับภาระราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน จึงท าใหง้บการเงินรวมยงัคงมีผลขาดทุน 

 

- ปี 2561 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.17 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 
11.15 ในปี 2561 เกิดเน่ืองจากบริษทัสามารถปรับราคาขายใหค้รอบคลุมกบัราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2561ท าใหผ้ลประกอบการเร่ิมดีข้ึนเป็นล าดบั ประกอบกบัมีการบริหารตน้ทุนท่ี
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ทั้งเร่ืองการดูแลการเผื่อสูญเสียของกระบวนการผลิตและเร่ืองคุณภาพของงาน
ผลิตเพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

- ปี 2562 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.15 ในปี 2561เป็นร้อยละ 
11.87 ในปี 2562 เกิดผลต่อเน่ืองจากปี 2561 ท่ีบริษทัสามารถปรับราคาขายในลูกคา้ และราคาวตัถุดิบ
ในปี 2562 ทรงๆ ท าใหไ้ม่ไดป้รับราคาลูกคา้อีก ประกอบกบัการควบคุมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน อตัราการสูญเสียลดลง งานท่ีรับมาเป็นค าสัง่ซ้ือท่ีมีปริมาณมากกวา่ปีก่อนๆ ท าให้
กระบวนการผลิตล่ืนไหลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

       อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ปี 2560 
 

- จากขาดทุนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2559 จ านวน 35.12 ลา้นบาทเป็นขาดทุนสุทธิจ านวน 
17.54 ลา้นบาทในปี 2560 ขาดทุนลดลง 17.58 ลา้นบาทหรือเท่ากบัร้อยละ 50.06 ท าใหอ้ตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมร้อยละ (2.85) ในปี 2559 เป็นร้อยละ  (1.37) ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 
1.48 รวมถึงอตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้จากร้อยละ (7.46) ในปี 2559 ลดลงเป็นร้อยละ 
(3.93) ในปี 2560 
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ปี 2561 
 

- จากขาดทุนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2560 จ านวน 17.54 ลา้นบาทเป็นก าไรสุทธิจ านวน 
1.31 ลา้นบาทขาดทุนลดลงจ านวน 18.85 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 107.47 ท าใหอ้ตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพยร์วมจากร้อยละ (1.37) ในปี 2560 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 0.10 ในปี 2561 รวมถึงอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้จากร้อยละ (3.93) ในปี 2560 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 0.29 ในปี 2561 
 

ปี 2562 
- จากก าไรสุทธิจ านวน 1.31 ลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมข้ึนเป็น 8.88 ลา้นบาทในปี 2562 เพ่ิมข้ึน 7.57 ลา้น

บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 577.86 ท าใหอ้ตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมจากร้อยละ 0.10 ในปี 
2561 เป็นร้อยละ 0.73 ในปี 2562 รวมถึงอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้จากปี 2561 ร้อยละ 
0.29 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 1.99 ในปี 2562 ซ่ึงคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปีต่อๆ ไป 
 

 อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 
  

- ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการใชว้งเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากตอ้งสตอ็ก
วตัถุดิบเพ่ิมข้ึนอนัมีสาเหตุจากราคากระดาษท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและส่วนหน่ึงน ามาใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนในกิจการ ท าใหต้น้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึนจากจ านวน 24.69 ลา้นบาทในปี 2559 เป็นจ านวน 
26.45 ลา้นบาทในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจ านวน 1.76 ลา้นบาท หากคิดเป็นร้อยละต่อยอดขายในปี 2559 และ 
2560 จะอยูท่ี่อตัราร้อยละ 2.76 และ 2.60 ตามล าดบั 

 

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการใชว้งเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลงเน่ืองจากราคาวตัถุดิบเร่ิม
ทรงๆ ท าใหไ้ม่ตอ้งสตอ็กวตัถุดิบใหม้ากเหมือนท่ีผา่นมา ประกอบกบัมีการคืนเงินใหกู้ย้มืจากสถาบนั
การเงินจ านวน 50.03 ลา้นบาท ท าใหต้น้ทุนทางการเงินลดลงจากจ านวน 26.45 ลา้นบาทในปี 2560 
เป็นจ านวน 24.38 ลา้นบาทในปี 2561 ลดลงจ านวน 2.07 ลา้นบาท หากคิดเป็นร้อยละต่อยอดขายในปี 
2560 และ 2561 จะอยูท่ี่อตัราร้อยละ 2.60 และร้อยละ 2.19 ตามล าดบั 

 

- ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการใชว้งเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากใน
ปี 2562 ราคาวตัถุดิบทรงๆ ท าใหไ้ม่จ าเป็นตอ้งสตอ็กวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัเม่ือมีเงินสดคงเหลือ
ก็จะทะยอยช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท าใหต้น้ทุนทางการเงินลดลงจาก 24.38 ลา้นบาทในปี 
2561 เป็น 22.27 ลา้นบาทในปี 2562 ลดลงไป 2.11 ลา้นบาท หากคิดเป็นร้อยละต่อยอดขายในปี 2561 
และ ปี 2562 จะอยูท่ี่ร้อยละ  2.19 และร้อยละ  2.07 ตามล าดบั 
 











































































































































S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2019

 

Unit : Baht

Consolidated Separate 

Note 2019 2018 2019 2018

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 6 37,346,144.01      28,737,713.61      25,538,737.85      23,112,037.63      

Trade accounts and other current receivable - net 5.2, 7 188,505,967.52     203,275,197.31     103,640,312.12     112,237,861.23     

Inventories - net 8 167,692,793.85     192,159,775.13     70,149,217.42      99,138,440.77      

Long - term loans to employees - current portion 539,151.32          996,457.14          340,170.75          517,300.50          

Other current assets 251,867.39          263,514.98          32,830.90            27,465.95            

Total current assets 394,335,924.09     425,432,658.17     199,701,269.04     235,033,106.08     

NON - CURRENT ASSETS

Investment in subsidiary 9 -                     -                     500,100,399.40     500,100,399.40     

Long - term loans to employees - net 382,101.35          584,086.90          284,077.01          174,435.98          

Investment property - net 10 14,298,750.00      14,298,750.00      -                     -                     

Property, plant and equipment - net 11 789,091,775.61     788,689,022.28     149,022,430.22     119,020,187.39     

Intangible assets - net 12 3,923,853.92        7,225,489.38        1,348,934.82        2,557,086.39        

Deferred tax assets 13 8,204,202.32        4,804,512.76        6,104,950.85        3,062,435.83        

Other non - current assets 919,726.72          996,125.56          310,681.27          464,681.27          

Total non - current assets 816,820,409.92     816,597,986.88     657,171,473.57     625,379,226.26     

TOTAL ASSETS 1,211,156,334.01  1,242,030,645.05  856,872,742.61     860,412,332.34     

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Con't)

AS AT DECEMBER 31, 2019

Unit : Baht

Consolidated Separate 

Note 2019 2018 2019 2018

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Short-term loans from financial institutions 14 109,500,000.00     277,574,258.45     40,000,000.00      94,074,258.45      
Short-term loan from related company 5.2 200,000,000.00     -                     -                     -                     
Trade accounts and other current payable 5.2, 15 118,638,311.78     143,145,872.07     63,184,485.93      62,567,755.50      

Current portion of

Long - term loan from financial institution 16 61,466,800.00      61,466,800.00      -                     -                     
Provisions for employee benefits 17 1,944,831.00        -                     634,703.00          -                     

Accrued corporate income tax 3,250,817.26        2,600,626.98        3,250,817.26        2,600,626.98        

Accrued dividend 20,536,148.42      20,536,450.82      20,536,148.42      20,536,450.82      

Other current liabilities 1,696,431.84        2,136,452.39        706,539.57          660,458.74          

Total current liabilities 517,033,340.30     507,460,460.71     128,312,694.18     180,439,550.49     

NON - CURRENT LIABILITIES

Long - term loan from financial institutions - net 16 199,499,500.00     260,966,300.00     -                     -                     

Provision for employee benefit - net 17 47,569,387.00      32,102,438.00      29,235,641.00      18,409,937.00      

Total non - current liabilities 247,068,887.00     293,068,738.00     29,235,641.00      18,409,937.00      

TOTAL LIABILITIES 764,102,227.30     800,529,198.71     157,548,335.18     198,849,487.49     

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Con't)

AS AT DECEMBER 31, 2019

Unit : Baht

Consolidated Separate 

Note 2019 2018 2019 2018

SHAREHOLDERS' EQUITY

Share capital

Authorized share capital

300,000,000 Common Shares of Baht 1 each 300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00     

Issued and paid - up share capital

300,000,000 Common Shares of Baht 1 each 300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00     

Share premium on common shares 278,374,901.60     278,374,901.60     278,374,901.60     278,374,901.60     

Retained earnings (deficit)

Appropriated - Legal reserve 18 30,000,000.00      30,000,000.00      30,000,000.00      30,000,000.00      

Unappropriated (161,320,794.89)    (166,873,455.26)    90,949,505.83      53,187,943.25      

Total equity of the Company 447,054,106.71     441,501,446.34     699,324,407.43     661,562,844.85     

Non - controlling  interests -                     -                     -                     -                     

Total shareholders' equity 447,054,106.71     441,501,446.34     699,324,407.43     661,562,844.85     

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 1,211,156,334.01  1,242,030,645.05  856,872,742.61     860,412,332.34     

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Unit : Baht

Note 2019 2018 2019 2018

REVENUES

Sales income and proceeds from services 5.1 1,076,928,222.56 1,111,091,848.91 547,627,266.39   528,907,337.84   

Other incomes 5.1 6,658,864.43      3,115,626.09      3,600,254.82      1,629,268.97      

TOTAL REVENUES 1,083,587,086.99 1,114,207,475.00 551,227,521.21   530,536,606.81   

EXPENSES

Cost of sales and services 5.1 949,134,142.43   987,126,100.55   458,795,864.44   469,796,339.26   

Distribution costs 41,544,254.68     41,359,789.25     16,962,567.79     14,981,872.04     

Administrative expenses 5.1 58,134,762.98     56,899,828.88     29,845,890.42     27,598,671.22     

Finance cost 5.1 22,267,483.00     24,380,800.19     1,931,060.25      2,066,882.14      

TOTAL EXPENSES 1,071,080,643.09 1,109,766,518.87 507,535,382.90   514,443,764.66   

PROFIT (LOSS) BEFORE  INCOME TAX 12,506,443.90     4,440,956.13      43,692,138.31     16,092,842.15     

Income tax (expenses) income 13.2 (3,623,148.07) (3,130,515.94)     (3,704,246.13) (1,863,859.41)

NET PROFIT FOR THE YEAR 8,883,295.83      1,310,440.19 39,987,892.18     14,228,982.74     

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Other comprehensive income not to be reclassified 

to profit or loss in subsequent year :

Defined benefit plan remeasurement 

gains (loss)  - net of income tax 13.2  (3,330,635.46) 2,081,596.00      (2,226,329.60) 695,021.60
COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 5,552,660.37      3,392,036.19      37,761,562.58     14,924,004.34     

NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO : 

Owners of the Company 8,883,295.83      1,310,440.19      

Non - controlling interersts -                   -                   
NET PROFIT FOR THE YEAR 8,883,295.83      1,310,440.19      

COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO : 

Owners of the Company 5,552,660.37      3,392,036.19      

Non - controlling interersts -                   -                   
COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 5,552,660.37      3,392,036.19      

BASIC EARNINGS PER SHARE (BAHT : SHARES)

Equity holders of the parent company 22 0.030 0.004 0.133 0.047 

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Issued and

paid - up Appropriated 

Note share capital Share premium Legal reserve Unappropriated Total

Beginning balance as at January 1, 2018 300,000,000.00 278,374,901.60 30,000,000.00  (161,865,491.27) 446,509,410.33  

Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity

Contributions by and distributions to owners of the parent :

Dividends to owners of the Company 19 -                 -                 -                (8,400,000.18)     (8,400,000.18)    

Comprehensive income (loss) for the year

Net profit -                 -                 -                1,310,440.19      1,310,440.19     

Other comprehensive income -                 -                 -                2,081,596.00      2,081,596.00     

Ending balance as at December 31, 2018 300,000,000.00 278,374,901.60 30,000,000.00  (166,873,455.26) 441,501,446.34  

Comprehensive income (loss) for the year

Net profit -                 -                 -                8,883,295.83      8,883,295.83     

Other comprehensive income (loss) -                 -                 -                (3,330,635.46)     (3,330,635.46)    
Ending balance as at December 31, 2019 300,000,000.00 278,374,901.60 30,000,000.00  (161,320,794.89) 447,054,106.71  

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Issued and

paid - up Appropriated 

Note share capital Share premium Legal reserve Unappropriated Total

Beginning balance as at January 1, 2018 300,000,000.00 278,374,901.60 30,000,000.00  46,663,939.09    655,038,840.69  

Transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity

Contributions by and distributions to owners of the parent :

Dividends to owners of the Company 19 -                 -                 -                (8,400,000.18)     (8,400,000.18)    

Comprehensive income for the year

Net profit -                 -                 -                14,228,982.74    14,228,982.74   

Other comprehensive income -                 -                 -                695,021.60        695,021.60       

Ending balance as at December 31, 2018 300,000,000.00 278,374,901.60 30,000,000.00  53,187,943.25    661,562,844.85  

Comprehensive income (loss) for the year

Net profit -                 -                 -                39,987,892.18    39,987,892.18   

Other comprehensive income (loss) -                 -                 -                (2,226,329.60)     (2,226,329.60)    
Ending balance as at December 31, 2019 300,000,000.00 278,374,901.60 30,000,000.00  90,949,505.83    699,324,407.43  

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Note 2019 2018 2019 2018

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit before income tax 12,506,443.90    4,440,956.13      43,692,138.31    16,092,842.15    

Reconciliations of net profit (loss) to net cash provided 

by (used in) operating activities

Depreciation 11 56,288,481.89    56,171,107.12    13,334,574.51    14,186,423.89    

Amortization of intangible assets 12 3,315,176.89      3,263,997.23      1,208,151.57      1,208,151.98      

Bad debt -                  31,683.67          -                  -                  

Doubtful accounts -                  128,500.39        -                  -                  

Allowances for obsolete goods 8 2,812,348.65      839,398.96        542,045.07        -                  

Allowances for obsolete goods (reversal) 8 (804,609.55)       (1,664,606.01)     -                  -                  

(Gain) loss from disposal of fixed assets 33,210.68          121,764.50        (81,248.58)         (50,882.24)         

Unrealized (gain) loss from exchange rate (110,592.92)       503,975.38        (70,952.71)         -                  

Provision for employee benefit 17 15,241,683.21    3,812,039.00      8,677,495.00      2,053,233.00      

Interest income (126,338.92)       (211,466.31)       (77,034.29)         (121,104.49)       

Interest expenses 22,267,483.00    24,380,800.19    1,931,060.25      2,066,882.14      

Profit from operating activities before changes

in operating assets and liabilities 111,423,286.83  91,818,150.25    69,156,229.13    35,435,546.43    

Decrease (Increase) in operating assets

Trade accounts and other current receivable (9,182,539.21)     (41,989,291.50)   (15,354,219.89)   (27,831,674.46)   

Inventories 22,459,242.18    5,341,728.56      28,447,178.28    6,706,766.18      

Other current assets 11,647.59          179,682.31        (5,364.95)          45,704.24          

Other non - current assets 76,398.84          (419,758.91)       154,000.00        (160,000.00)       

Increase (Decrease) in operating liabilities
Trade accounts and other current payable (25,729,112.97)   20,663,814.83    (229,854.13)       (1,240,592.75)     

Other current liabilities (440,020.55)       358,597.13        (111,612.17)       164,325.65        

Employee benefits paid during the year 17 (1,993,197.55)     (2,274,984.00)     -                  (299,678.00)       

Cash provided by (used in) operating activities 96,625,705.16    73,677,938.67    82,056,356.27    12,820,397.29    

Interest paid (22,449,659.17)   (25,056,658.02)   (2,040,049.26)     (2,020,655.20)     

Income tax paid (5,539,988.47)     (1,549,255.96)     (5,539,988.47)     (1,549,255.96)     

Net cash provided by (used in) operating activities 68,636,057.52    47,072,024.69    74,476,318.54    9,250,486.13      

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CASH FLOWS (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Consolidated

Note 2019 2018 2019 2018

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Payment of loans to employees (568,900.00)       (420,000.00)       (568,900.00)       (300,000.00)       

Receipt of loans to employees 1,228,191.37      2,544,233.50      636,388.72        1,467,883.79      

Interest income 126,338.92        211,466.31        77,034.29          121,104.49        

Payments of asset payable -                  (1,510,506.39)     -                  (1,510,506.39)     

Acquisition of fixed assets 11 (31,522,797.75)   (6,356,161.86)     (18,200,839.06)   (2,211,729.94)     
Acquisition of intangible assets 12 (13,541.43)         -                  -                  -                  

Cash received from disposal of fixed assets 264,442.62        343,973.25        81,258.58          50,906.89          

Net cash provided by (used in ) investing activities (30,486,266.27)   (5,186,995.19)     (17,975,057.47)   (2,382,341.16)     

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Increase (Decrease) in short - term loans from 

financial institutions (168,074,258.45) 11,433,555.92    (54,074,258.45)   (1,457,647.54)     

Repayments for long - term loans from 

financial institutions 16 (61,466,800.00)   (61,466,800.00)   -                  -                  

Received from short - term loan from related company 5.2 200,000,000.00  -                  -                  -                  

Dividend paid (302.40)             (8,397,773.76)     (302.40)             (8,397,773.76)     

Net cash  provided by (used in) financing activities (29,541,360.85)   (58,431,017.84)   (54,074,560.85)   (9,855,421.30)     

Net cash and cash equivalent increase (decrease) 8,608,430.40      (16,545,988.34)   2,426,700.22      (2,987,276.33)     

Cash and cash equivalents as at beginning balance 6 28,737,713.61    45,283,701.95    23,112,037.63    26,099,313.96    

Cash and cash equivalents as at ending balance 6 37,346,144.01    28,737,713.61    25,538,737.85    23,112,037.63    

Supplemental  disclosures of cash flows information

1. Non - cash transactions (unit : baht)

The Company and its subsidiary purchased 

fixed assets on credit 11 1,514,321.77      -                  1,184,219.28      -                  

Transfer deposit to fixed assets 11 23,951,769.00    -                  23,951,769.00    -                  
2. Unutilized credit facilities for future working capital

(unit : million baht) 1,330               1,261               918                  863                  

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 
 
1. GENERAL INFORMATION 

The Company registered the change of the status of the Company to be a public company limited  under 
Public Company Act with the Ministry of Commerce on April 20, 1994. The Company's head office is 
located at No. 119, Karnjanavanich Road, Takarm, Hadyai, Songkhla and its branch office is located in 
Sinsakhon Printing City Industrial Estate, No. 30/32, Moo 1, Kokkharm Subdistrict, Muang Samutsakorn 
District, Samutsakorn.  

The Subsidiary's address in Sinsakhon Printing City Industrial Estate, No. 30/32, Moo 1, Kokkharm 
Subdistrict, Muang Samutsakorn District, Samutsakorn. 

The Company is a subsidiary of Oji Holdings Corporation Company Limited registered Japan, which holds 
75.72% of the Company's authorized capital. 

The Company and its subsidiary operate in offset printing business, and manufacture corrugated and duplex 
board packaging products. 

 
2.  BASIS OF PREPARATION 

2.1  Basis of preparation 

The statutory financial statements are prepared in the Thai language.  This English translation of the 
financial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai 
language. 

The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards under the Accounting Act B.E. 2543 (2000) being those Thai Accounting Standards 
issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547 (2004) including related interpretations and 
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions ("TFAC") and the financial reporting 
requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act B.E. 
2535 (1992). 

The consolidated and separate financial statements have been presented in accordance with Thai 
Accounting Standards No. 1 (Revised 2018) subject : “Presentation of Financial Statements” and the 
requirements of The Department of Business Development announcement subject : “The mandatory items, 
have to be presented in the financial statements, No.2, B.E. 2559” dated October 11, 2016 under the 
Accounting Act B.E. 2543. which is effective for the preparation of financial statements of the Public 
Company Limited for the accounting period commencing on or after January 1, 2017. 

The consolidated and separate financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s 
and its subsidiary’s functional currency unless otherwise stated. 
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2.  BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements  

a)  The consolidated financial statements included the accounts of the Company and its subsidiary, Sahakij 
Packaging Company Limited, which operates in printing business, manufactures corrugated and duplex 
board packaging products with the shareholding of 100% of authorized share capital. 

b) Subsidiary is all entities over which the Group has the power to govern the financial and operating 
policies generally accompanying a shareholding of more than one-half of the voting rights. 

c) The financial statement of this company has been consolidated from the date on which effective control 
is transferred to the Group and are no longer consolidated from the date of such control ceases. 

d) The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its 
involvement with the entity and has the ability to affect those returns though its power over the entity.  
The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are 
considered when assessing whether the Group controls another entity.   

The acquisition date is the date on which control is transferred to the acquirer. Judgment is applied in 
determining the acquisition date and determining whether control is transferred from one party to 
another. 

e) Upon the loss of control, the Group derecognizes the assets and liabilities of the subsidiary, any         
non-controlling interests and the other components of equity related to the subsidiary.  Any surplus or 
deficit arising on the loss of control is recognized in profit or loss.  If the Group retains any interest in the 
previous subsidiary, then such interest is measured at fair value at the date that control is lost.  
Subsequently, it is accounted for as an equity-accounted investee or as an available-for-sale financial 
asset depending on the level of influence retained. 

f) Non-controlling interests represent the portion of income or loss and net assets that is not held by the 
Group and are presented separately in the consolidated statement of income and within equity in the 
consolidated statement of financial position, separately from parent shareholders’ equity. 

At the acquisition date, the Group measures any non-controlling interest at its proportionate interest in 
the identifiable net assets of the acquiree. 

g) The financial statements of the subsidiary are prepared for the same reporting period as the Company 
and significant accounting policies as the Company for the same accounting items or similar accounting 
events. 

h) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary have been eliminated from 
the consolidated financial statements.  Book value of investments and shareholder’s equity of its 
subsidiary have also been eliminated from the consolidated financial statements. 

2.3 Principles of separate financial statements 

The separate financial statements, which present investments in subsidiary under the cost method less 
impairment losses, have been prepared solely for the benefit of the public. 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS   

3.1 Adoption of new accounting standards effective in the current year 

In current year, the Company and its subsidiary has applied the revised (revised 2018) and newly                 
Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standard (TFRS) and Interpretations (TSIC            
and TFRIC) as announced by the Federation of Accounting Professions as follows.- 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 
TAS 1 (revised 2018) Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (revised 2018) Inventories 
TAS 7 (revised 2018) Statement of Cash Flows 
TAS 8 (revised 2018) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 
TAS 10 (revised 2018) Events After the Reporting Period 
TAS 12 (revised 2018) Income Taxes 
TAS 16 (revised 2018) Property, Plant and Equipment 
TAS 17 (revised 2018) Leases 
TAS 19 (revised 2018) Employee Benefits 
TAS 20 (revised 2018) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 
  Assistance 
TAS 21 (revised 2018) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate 
TAS 23 (revised 2018) Borrowing Costs 
TAS 24 (revised 2018) Related Party Disclosures 
TAS 26 (revised 2018) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (revised 2018) Separate Financial Statements 
TAS 28 (revised 2018) Investments in Associates and Joint Venture 
TAS 29 (revised 2018) Financial Reporting in Hyperinflationary Economics 
TAS 33 (revised 2018) Earnings per Share 
TAS 34 (revised 2018) Interim Financial Reporting 
TAS 36 (revised 2018) Impairment of Assets 
TAS 37 (revised 2018) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (revised 2018) Intangible assets 
TAS 40 (revised 2018) Investment Property 
TAS 41 (revised 2018) Agriculture 

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 1 First-time Adoption of Thai Financial Reporting Standards 
TFRS 2 (revised 2018) Share - Based Payments 
TFRS 3 (revised 2018) Business Combinations 
TFRS 4 (revised 2018) Insurance Contracts 
TFRS 5 (revised 2018) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 6 (revised 2018) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 
TFRS 8 (revised 2018) Operating Segments 
TFRS 10 (revised 2018) Consolidated Financial Statements 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con’t) 

3.1 Adoption of new accounting standards effective in the current year (Con’t) 

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) (Con’t) 
TFRS 11 (revised 2018) Joint Arrangements 
TFRS 12 (revised 2018) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (revised 2018) Fair Value Measurement 
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

Thai Accounting Standard Interpretations (“TSIC”) 
TSIC 10 (revised 2018) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 
TSIC 15 (revised 2018) Operating Leases - Incentives 
TSIC 25 (revised 2018) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders 
TSIC 27 (revised 2018) Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease 
TSIC 29 (revised 2018) Service Concession Arrangements: Disclosures 
TSIC 32 (revised 2018) Intangible Assets - Web Site Costs 

 Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”) 
TFRIC 1 (revised 2018) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 
TFRIC 4 (revised 2018) Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5 (revised 2018) Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 
  Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (revised 2018) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2018)  
  Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TFRIC 10 (revised 2018) Interim Financial Reporting and Impairment 
TRRIC 12 (revised 2018) Service Concession Arrangements 
TFRIC 14 (revised 2018) TAS 19 (revised 2018) - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum 
  Funding Requirements and their Interaction 
TFRIC 17 (revised 2018) Distributions of Non-cash Assets to Owners 
TFRIC 20 (revised 2018) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21 (revised 2018) Levies 

The above-mentioned standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial 
Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, 
provision of interpretations and accounting guidance to users of accounting standards and clarifications 
directed towards disclosures in the notes to financial statements. The adoption of these financial reporting 
standards does not have any significant impact on the financial statements of the Company and its 
subsidiary. However, some of these standards involve changes to key principles, as follows.- 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con’t) 

3.1 Adoption of new accounting standards effective in the current year (Con’t) 

TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

This standard is established a comprehensive framework for determining whether, how much and when 
revenue is recognized.  Revenue should be recognized when (or as) an entity transfers control over goods 
or services to a customer, measured at the amount to which the entity expects to be entitled.  Entities are to 
apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within the scope of other 
standards.  The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with 
customers, with revenue being recognized at an amount that reflects the consideration to which an entity 
expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer.  It replaces existing 
revenue recognition standards as follows.- 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 
TAS 11 (revised 2017) Construction contracts 
TAS 18 (revised 2017) Revenue 

Thai Accounting Standard Interpretations (“TSIC”) 
TSIC 31 (revised 2017) Revenue - barter transactions involving advertising services 

Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”) 
TFRIC 13 (revised 2017) Customer loyalty programmes 
TFRIC 15 (revised 2017) Agreements for the construction of real estate 
TFRIC 18 (revised 2017) Transfers of assets from customers 

This newly TFRS 15 has no impact to the Company and its subsidiary. 

3.2 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted 

In current year, the Federation of Accounting Professions has issued Notification regarding the revised and 
newly Thai Accounting Standard (TAS), Thai Financial Reporting Standard (TFRS), Interpretations (TSIC 
and TFRIC) and Accounting Treatment Guidance which were announced and these have been published in 
the Royal Gazette.  The Company and its subsidiary has not applied such standards before the effective 
period as follows.- 

Effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after January 1, 2020 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 
TAS 1 (revised 2019) Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (revised 2019) Inventories 
TAS 7 (revised 2019) Statement of Cash Flows 
TAS 8 (revised 2019) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 
TAS 10 (revised 2019) Events after the Reporting Period 
TAS 12 (revised 2019) Income Taxes 
TAS 16 (revised 2019) Property, Plant and Equipment 
TAS 19 (revised 2019) Employee Benefits 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con’t) 

3.2 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted (Con’t) 

Thai Accounting Standards (“TAS”) (Con’t) 
TAS 20 (revised 2019)  Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance 
TAS 21 (revised 2019) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
TAS 23 (revised 2019) Borrowing Costs 
TAS 24 (revised 2019) Related Party Disclosures 
TAS 26 (revised 2019) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (revised 2019) Separate Financial Statements 
TAS 28 (revised 2019) Investments in Associates and Joint Ventures 
TAS 29 (revised 2019) Financial Reporting in Hyperinflationary Economics 
TAS 32 (revised 2019) Financial Instruments : Presentation 
TAS 33 (revised 2019) Earnings per Share 
TAS 34 (revised 2019) Interim Financial Reporting 
TAS 36 (revised 2019) Impairment of Assets 
TAS 37 (revised 2019) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (revised 2019) Intangible Assets 
TAS 40 (revised 2019) Investment Property 
TAS 41 (revised 2019) Agriculture 

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 1 (revised 2019) First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 
TFRS 2 (revised 2019) Share - based Payments 
TFRS 3 (revised 2019) Business Combinations 
TFRS 4 (revised 2019) Insurance Contracts 
TFRS 5 (revised 2019) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 6 (revised 2019) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 
TFRS 7 (revised 2019) Financial Instruments : Disclosures 
TFRS 8 (revised 2019) Operating Segments 
TFRS 9 (revised 2019) Financial Instruments 
TFRS 10 (revised 2019) Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (revised 2019) Joint Arrangements 
TFRS 12 (revised 2019) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (revised 2019) Fair Value Measurement 
TFRS 15 (revised 2019) Revenue from Contracts with Customers 
TFRS 16 Leases  
Thai Accounting Standard Interpretations (“TSIC”) 
TSIC 10 (revised 2019) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 
TSIC 25 (revised 2019)  Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders 
TSIC 29 (revised 2019) Service Concession Arrangements: Disclosures 
TSIC 32 (revised 2019) Intangible Assets - Web Site Costs 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con’t) 

3.2 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted (Con’t) 

 Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”) 
TFRIC 1 (revised 2019) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 
TFRIC 5 (revised 2019) Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (revised 2019) Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies 
TFRIC 10 (revised 2019) Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 (revised 2019) Service Concession Arrangements 
TFRIC 14 (revised 2019) TAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding 

Requirements and their Interaction 
TFRIC 16 (revised 2019) Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 17 (revised 2019) Distributions of Non-cash Assets to Owners 
TFRIC 19 (revised 2019) Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 
TFRIC 20 (revised 2019) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21 (revised 2019) Levies 
TFRIC 22 (revised 2019) Foreign Currency Transactions and Advance Consideration 
TFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments 

Accounting Treatment Guidance for 

Financial Instruments and Disclosures of Insurance Company 
Exceptions for business combination under common control The first case of applying financial reporting 
standards 

The above-mentioned standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial 
Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, 
provision of interpretations and accounting guidance to users of accounting standards and clarifications 
directed towards disclosures in the notes to financial statements.  The management of the Company and its 
subsidiary believes they will not have any significant impact on the financial statements in the year in which 
they are adopted.  However, some of these financial reporting standards involve changes to key principles, 
as discussed below.- 

The set of TFRSs related to financial instruments 

A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and interpretations,          
as follows.- 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 
TAS 32 (revised 2019)  Financial Instruments: Presentation 

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 7 (revised 2019)  Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9 (revised 2019)  Financial Instruments 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con’t) 

3.2 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted (Con’t) 

The set of TFRSs related to financial instruments (Con’t) 

 Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”) 
TFRIC 16 (revised 2019)  Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 (revised 2019)  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 amortized 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.  When the TFRSs related to financial 
instruments are effective, some accounting standards, interpretations and guidance which are currently 
effective will be cancelled as follows.- 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 
TAS 101  Bad and Doubtful Debts 
TAS 103  Disclosures in the Financial Statements of Bank and Similar Financial Institutions 
TAS 104  Accounting for Troubled Debt Restructuring 
TAS 105  Accounting for Investment in Debts and Equity securities 
TAS 106  Accounting for Investment Companies 
TAS 107  Financial Instruments: Disclosure and Presentation 

The management of the Company and its subsidiary is still evaluating the possible impact on the financial 
statements in the year in which the set of TFRSs related to financial instruments will be applied. 

TFRS 16 Leases 

TFRS 16 supersedes TAS 17 (revised 2018) Leases together with related Interpretations. 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.   

However, accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17 (revised 2018).  
Lessors will continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles to those 
used under TAS 17 (revised 2018). 

The management of the Company and its subsidiary is still evaluating the possible impact on the financial 
statements in the year in which Thai Financial Reporting Standard (TFRS). 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  

The consolidated and separate financial statements are prepared on the historical cost basis in measuring 
the value of the component of financial statements except as described in the each following accounting 
policies. 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 
financial statements. 

4.1 Recognition of revenues and expenses 

Revenue is recognized when a customer obtains control of the goods or services in an amount that reflects 
the consideration to which the Company and its subsidiary expects to be entitled, excluding those amounts 
collected on behalf of third parties, value added tax and is after deduction of any trade discounts and 
volume rebates. 

Revenue from sales of goods is recognized when a customer obtains control of the goods, generally on 
delivery of the goods to the customers. 

Service revenue is recognized when services have been rendered taking into account the stage of 
completion. 

Interest income is recognized on a time proportion basis that takes into account of the effective yield on the 
assets. 

Other income and expenses are recognized on an accrual basis. 

Interest expenses and similar costs are charged in profit or loss in the period in which they are incurred. 

4.2 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalent consist of cash on hand, bank deposits with financial institution with an original 
maturities of 3 month or less, which are not restricted to any use and all highly liquid investments that are 
readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in 
value and including call notes receivable and term notes receivable maturing within 3 months or less and 
not subject to withdrawal restrictions. 

Cash at bank that have restricted in use are presented separately as "Deposit at bank held as collateral" 
under non - current assets in the statement of financial position. 

4.3 Trade accounts and other current receivable and allowance for doubtful accounts 

Trade accounts receivable are stated at the net realizable value. 

Trade accounts receivable are stated at the net realizable value net from the allowance of doubtful 
accounts.  Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in 
collection of receivables.  The allowance is generally based on collection experiences, the analysis of debt 
aging and its current financial position. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

4.4 Inventories and allowance for diminution in inventory value 

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value, cost are using average method and is 
charged to vessel costs of goods sold whenever consumed. 

The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to the acquisition of 
the inventory, such as import duties and transportation charges, less all attributable discounts, allowances 
or rebates. The cost of finished goods and work in progress comprises raw materials, direct labour, other 
direct costs and related production overheads, the latter being allocated on the basis of normal operating 
activities. 

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost 
to complete and to make the sale. 

Allowance for diminution in inventory value is provided, where necessary, for slow-moving and deteriorated 
inventories based on current condition of the inventory and for the cost higher than net realizable value. 

4.5 Investment 

 Investments in subsidiary 

Investments in the subsidiaries in the separate financial statement is are measured at cost net of 
impairment losses (if any). 

A test for impairment is carried out when there is a factor indicating that an investment might be impaired.  
If the carrying value of the investment is higher than its recoverable amount, impairment loss is charged to 
the profit or loss (comprehensive income). 

4.6 Investment property 

Investment properties are properties which are held to earn rental income, for capital appreciation or for 
both, but not for sale in the ordinary course of business, use in the production or supply of goods or 
services or for administrative purposes also includes property that is being constructed or developed for 
future use as investment property. 

Investment property is measured initially at its cost including related transaction costs. After initial 
recognition, investment property is carried at cost net of allowance for impairment loss (if any). 

Investment property of the subsidiary is land which is currently undetermined for future. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

4.7 Property Plant and Equipment 

Property is presented at cost amount net allowance for impairment loss (if any). 

Plant and equipment are presented at cost less from accumulated depreciation and any net allowance for 
impairment loss (if any).  

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset and other costs directly 
attributable to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and 
removing the items and restoring the site on which they are located, and capitalized borrowing costs.   

When parts of an item of land, premises and equipment have different useful lives, they are accounted for 
as separate items (major components) of lands, premises and equipment. 

Expenditure for additions, replacement and betterment are capitalized. Repair and maintenance costs are 
recognized as expenses when incurred. 

The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying 
amount is greater than its estimated recoverable amount. 

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic 
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from disposal of an asset (calculated 
as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in 
profit or loss when the asset is derecognized. 

The depreciation for all assets is computed by reference to their costs after deducting residual value, on the 
straight-line method over the assets useful life at the following rates.- 

 Land improvement         5 Years 
 Building and improvement   5 - 30 Years 
 Electricity system for building             5 - 10 Years 

Wastewater treatment system  5 - 10 Years 
Machinery and equipment   3 - 20 Years 

  Tools and equipment   5 - 10 Years   
  Furniture and office equipment  5 - 10 Years   
  Vehicles           5 Years 

 

No depreciation is provided for land and provided on assets under installation. 

The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each 
reporting period. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

4.8 Borrowing cost 

Borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily 
takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost 
of the respective assets. All other borrowing costs are treated as expenses in the period these are incurred. 
Borrowing costs consist of interest and other costs that the entities incurs in connection with the borrowing 
of the Company and its subsidiary. 

4.9 Intangible assets and amortization  

Intangible assets that are acquired by the Company and it subsidiary have finite useful lives are presented 
at historical cost net of accumulated amortization and net allowance for impairment (if any). 

Intangible assets with finite lives are amortized on a systematic basis by the straight-line method, over the 
economic useful life from the date that they are available for use and tested for impairment whenever there 
is an indication that the intangible asset may be impaired. 

Amortization is computed by the straight-line method over the asset economic useful life as the following rate.- 

Computer software     5 - 10 years  

4.10 Employee benefits  

4.10.1 Short - term employee benefits 

Short-term employee benefit obligations, which include salary, wages, bonuses and contributions to the 
social security fund and provident fund, are measured on an undiscounted basis and are recognized as 
expenses when incurred. 

4.10.2 Defined contribution plan (Provident fund) 

The Company and it subsidiary operates a provident fund, being a defined contribution plan, the asset for 
which is held in a separate trustee-administered fund. The provident fund is funded by payments from 
employees and by the Company and it subsidiary 

The Company and it subsidiary’s contributions to the provident fund are charged in profit or loss in the year 
to which they relate. 

 

4.10.3 Defined benefit plan 

The retirement benefit is a defined benefit plan that an employee will receive on retirement according to 
Thai Labor Law depending on age and years of service. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

4.10 Employee benefits (Con’t) 

4.10.3 Defined benefit plan (Con’t) 

The liability of retirement benefit is recognized in the statement of financial position using the present value 
of the obligation at the reporting date and past service costs.  The retirement benefit is calculated annually 
by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the benefit 
obligations is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of referred 
government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have 
terms to maturity approximating to the terms of the related retirement liability.  Actuarial gains and losses 
arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited in other 
comprehensive income or loss. Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of the date 
of the plan amendment or curtailment and the date that the Company and it subsidiary recognizes 
restructuring-related costs. 

4.11 Provision 

A provision is recognized in the statement of financial position when the Company and its subsidiary has a 
present legal or constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of 
economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the 
amount of the obligation. 

4.12 Dividend 

 Dividend to the Company’s shareholders is recognised as a liability in the consolidated and company 
financial statements in the period in which the interim dividends are approved by the Board of Directors and 
the annual dividends are approved by the Company’s shareholders. 

4.13 Transaction in foreign currencies  

Transactions in foreign currencies are converted into Baht as the functional currency at the rates of 
exchange on the transactions date.  Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the 
reporting date are converted into Baht at the exchange rate on that date.  Gain or losses on exchange rates 
are recognized as income or expense for the reporting period. 

4.14 Income tax 

The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, 
except to the extent that they relate to a business combination, or items recognized in other comprehensive 
income or directly in equity. In this case the tax is also recognized in other comprehensive income or 
directly in equity, respectively. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

4.14 Income tax (Con’t) 

The current income tax 

The Company and its subsidiary provide income tax in the accounts at the amount expected to be paid to 
the taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation. 

Deferred tax 

Deferred income tax is recognized, using the liability method, on temporary differences arising from 
differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial 
statements.  However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an 
asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects 
neither accounting nor taxable profit or loss.  Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) 
that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to 
apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled. 

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will 
be available against which the temporary differences can be utilized. Deferred income tax is provided on 
temporary differences except where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by 
the Group and it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future. 

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset 
current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities 
relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different 
taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis. 

At each reporting date, the Company and its subsidiary review and reduce the carrying amount of deferred 
tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all 
or part of the deferred tax asset to be utilized. 

The Company and its subsidiary records deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to 
items that are recorded directly to shareholders' equity. 

In determining the amount of current and deferred tax, the Company and its subsidiary takes into account 
the impact of uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company 
and its subsidiary believes that its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its 
assessment of many factors, including interpretations of tax law and prior experience.  This assessment 
relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgements about future events.   New 
information may become available that causes the Company and its subsidiary to change its judgement 
regarding the adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in 
the period that such a determination is made. 

4.15 Basic earnings per share 

Basic earnings per share is determined by dividing the net income for the year by the number of weighted - 
average common shares issued and paid - up during the year, adjusted for own shares held (if any). 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

4.16 Related party transactions   

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, 
whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company including holding 
companies, subsidiary and fellow subsidiary are related parties of the Company. 

They also include associate companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in 
the Company and its subsidiary that gives them significant influence over the Company and its subsidiary, 
key management personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the 
Company and its subsidiary operations, including the close family members who can persuade or have 
power to persuade to act in compliance with said persons and businesses that said persons who have 
control power or significant influence, either directly or indirectly. 

In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the 
relationship, and not merely the legal form. 

4.17 Impairment  

The Company and its subsidiary assess at each reporting date whether there is an indication that an asset 
may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required,            
the Company and its subsidiary estimates the asset’s recoverable amount. 

The recoverable amount of assets is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to sell. 
In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax 
discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to 
the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, 
the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. 

An impairment loss is recognized in profit or loss. 

For assets other than goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any 
indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such 
indication exists, the Company and its subsidiaries estimate the asset’s recoverable amount in which case 
an impairment loss recognized in prior periods for an asset other than goodwill shall be reversed. 

An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying 
amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been 
recognized. 

4.18 Operating lease 

Operating lease - where is the lessee 

Leases of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained by the lessor 
are classified as operating leases. Lease payments under an operating lease are recognized as an expense 
on straight-line method over the lease term. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

4.19 Operating segments 

Business segments provide products or services that are subject to risks and returns that are different from 
those of other business segments. Geographical segments provide products or services within a particular 
economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of components 
operating in other economic environments. 

4.20 Financial instruments 

Financial assets carried on the statement of financial position include cash and cash equivalents, trade 
accounts and other current receivable and long - term loans to employees, financial liabilities carried on the 
statement of financial position include short-term loans from financial institution, short-term loans from 
related company, trade accounts and other current payable and long-term loans from financial institution. 
The particular recognition methods adopted are disclosed in the individual policy statements associated with 
each item. 

4.21 Fair Value Measurement 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company and its 
subsidiary apply 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 and its 
subsidiary measure 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 on disclosed in the financial statements are 
categorized within the fair value hierarchy into three levels based on categories of input to be used in fair 
value measurements as follows.- 

Level 1  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities (unadjusted) 

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  

If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorized in different levels of 
the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorized in its entirety in the same level of 
the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement. 

At the end of each reporting period, the Company and its subsidiary determine 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

4.22 Significant accounting judgments and estimates 

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgments, 
estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, 
income and expenses. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and 
various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, thus, the actual results 
may differ from carrying amounts of assets and liabilities based on the estimates and assumptions. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting 
estimates are recognized in the period in which estimates are revised and in any future periods affected. 

 

Significant accounting judgments and estimates are as follows.- 

4.22.1 Revenue from contracts with customers 

Identification of performance obligations : 

In identifying performance obligations, the management is required to use judgement regarding whether 
each promise to deliver goods or services is considered distinct, taking into consideration terms and 
conditions of the arrangement.  In other words, if a good or service is separately identifiable from other 
promises in the contract and if the customer can benefit from it, it is accounted for separately. 

Determination of timing of revenue recognition : 

In determining the timing of revenue recognition, the management is required to use judgement regarding 
whether performance obligations are satisfied over time or at a point in time, taking into consideration terms 
and conditions of the arrangement.  The Company and its subsidiary recognize revenue over time in the 
following circumstances: 

-    the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity’s performance 
as the entity performs. 

-    the entity’s performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is 
created or enhanced; or 

-    the entity’s performance does not create an asset with an alternative use to the entity and the entity 
has an enforceable right to payment for performance completed to date. 

Where the above criteria are not met, revenue is recognized at a point in time.  Where revenue is 
recognized at a point in time, the management is required to determine when the performance obligation 
under the contract is satisfied. 

Costs to obtain contracts : 

The recognition of costs incurred to obtain a contract as an asset requires management to use judgement 
regarding whether such costs are the incremental costs of obtaining a contract with a customer as well as 
what amortization method should be used. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

4.22 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

4.22.2 Recognition and derecognition of assets and liabilities 

In considering whether to recognize or to derecognize assets or liabilities, the management is required to 
make judgment on whether significant risk and rewards of those assets or liabilities have been transferred, 
based on their best knowledge of the current events and arrangements. 

4.22.3 Allowance for doubtful accounts 

Allowances for doubtful accounts are intended to adjust the value of receivables for probable credit losses.  
The management uses judgment to establish reserves for estimated losses for each outstanding debtor.  
The allowances for doubtful accounts are determined through a combination of analysis of debt aging, 
collection experience, and taking into account change in the current economic conditions.  However, the use 
of different estimates and assumptions could affect the amounts of allowances for receivable losses and 
adjustments to the allowances may therefore be required in the future. 

4.22.4 Allowance for obsolescence and diminution 

Allowance for obsolescence and diminution in value of inventories are intended to adjust the value of 
inventories for probable losses. The management uses judgment to establish allowances for estimated 
losses for each outstanding inventories. The allowances for obsolescence and diminution in value of 
inventories are determined through a combination of analysis of inventories aging. 

4.22.5 Impairment of investments 

The Company treat investments as impaired when the management judges that there has been a significant 
or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment 
exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgment. 

4.22.6 Property, plant and equipment and depreciation 

In calculating depreciation on building and equipment, the management estimates useful lives and residual 
values of the Company’s building and equipment and reviews estimated useful lives and salvage values if 
there are any changes. 

4.22.7 Deferred tax assets 

Deferred tax assets are recognized in respect of temporary differences only to the extent that it is probable 
that taxable profit will be available against which these differences can be recognized. Significant 
management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, 
based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

4.22 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

4.22.8 Impairment of assets 

The management is required to review property, plant and equipment, investment property and intangible 
assets if there is an indication they may be impaired, and impairment losses are recorded in the period 
when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. 

Indications include significant falls in the market value of assets or the future economic benefits of assets, 
significant changes in the overall business strategy impacting to the future utilization of assets, significant 
negative industry or economic trends, significant loss of market share, and significant unfavorable regulatory 
and court decisions that impact the business. 

The impairment analysis of property, plant and equipment, investment property and intangible assets 
requires management to make subjective judgments concerning estimates of cash flows to be generated by 
the assets or the cash generating units and to choose a suitable discount rate in order to determine the 
present value of those cash flows.  The cash flow estimates are based on currently available information 
about the operations and require management to make judgments regarding future market conditions and 
future revenues and expenses relevant to the assets or the cash generating units subject to the review.  
Events and factors that may significantly affect the estimates include, among others, competitive forces, 
changes in revenue growth trends, cost structures, changes in discount rates and specific industry or 
market sector conditions. 

4.22.9 Provision for employee benefit 

In providing retirement employee benefit, the management is required to use judgment to determine the 
probability that its employee will work until retired by considering the past information which will be revised 
annually.  The assumptions applied in the annual calculation are based on cost of service in the past and 
terms of employment benefit. 

4.22.10 Leases  

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management 
is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset 
has been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement. 
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5.  RELATED PARTY TRANSACTIONS 

The Company has certain transactions with subsidiary and related parties.  Part of assets, liabilities, income 
and expenses are incurred from such related transactions. These companies are related through common 
shareholdings and/or directorships as follows.- 

 
The Related Company 

 
Relationship 

Operation Percentage of Holding 
Type of business Location 2019 2018 

Oji Holdings Corporation Co., Ltd. 1 Management Japan - - 
Sahakij Packaging Co., Ltd. 2 Produce and sell packaging 

production 
Thailand 100 100 

Kyokuyo Pulp & Paper Co., Ltd. 3 Trading Japan - - 
Oji Industrial Materials Management Co., Ltd. 3 Management Japan - - 
GS Paperboard & Packaging Sdn Bhd. 3 Produce and sell packaging 

products 
Malaysia - - 

Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd. 3 Produce and sell paper and 
packaging products 

New 
Zealand 

- - 

Oji Paper (Thailand) Ltd. 3 Produce and sell paper products Thailand - - 

Union and Oji Interpack Co., Ltd. 4 Produce and sell packaging 
products 

Thailand - - 

The nature of relationship with the Company and its subsidiary and related companies are as follows.- 

1. The Company's parent company 

2. Subsidiary 

3. Subsidiary of the parent company 

4. Indirect associated of the parent company 
 

5.1 The significant transactions with related companies are as follows.- 
  Unit : Baht 
  For the year end December 31, 
 Pricing 

policies 
Consolidated Separate 

 2019 2018 2019 2018 
Parent company      
Guarantee fee 1 994,958.40 1,254,577.95 48,821.90 177,972.53 

Subsidiary      
Sales income 2 - - 174,210.74 24,390.00 
Other income 2 - - - 122,834.63 
Purchases   2 - - 5,614,474.45 5,226,046.12 
Other expenses 3 - - 6,944.00 479,353.69 
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5.  RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

5.1 The significant transactions with related companies are as follows.- (Con’t) 

  Unit : Baht 
  For the year end December 31, 
 Pricing 

policies 
Consolidated Separate 

 2019 2018 2019 2018 

Related companies      
Sales income 2 435,386.80 1,346,965.52 - - 
Other income 3 181,405.81 - 181,405.81 - 
Purchases   2 293,288,558.48 310,721,896.30 149,995,994.51 177,157,012.01 
Management fees 3 161,768.50 950,591.63 161,768.50 950,591.63 
Other expenses 2 1,260.00 32,076.00 - - 
Interest expense 4 736,000.00 - - - 

 

 Pricing policies 

1. As stipulated in the Memorandum of the Guarantee Fee Agreement between Oji Holdings Corporation 
Limited and the Company and its subsidiary at the rate of 0.20% per annum of the outstanding loan 
balance at each quarter. However the parent company cancelled the guarantee fees for the loan facility of 
the Company from the second quarter of 2019 (see Note 14 to the financial statements). 

2.  Market price 

3.  Actual price 

4. Interest rate at 1.46% per annum 

Management's benefit expenses 

The Company and its subsidiary had salaries, bonus, meeting allowances, contributions to the social security 
fund, provident funds, other welfare and post-employment benefits to their directors and management 
recognized as expenses as follows:- 

 Unit : Baht 
 For the year end December 31, 
 Consolidated Separate 
 2019 2018 2019 2018 

Short - term benefits 20,458,446.09 21,180,319.58 13,996,070.91 12,574,382.24 
Post - employment benefits 2,037,277.00 421,830.00 1,528,563.00 267,446.00 
Total 22,495,723.09 21,602,149.58 15,524,633.91 12,841,828.24 
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

5.2 The outstanding balances of accounts with related companies are as follows.- 

 Unit : Baht 
Consolidated Separate 

2019 2018 2019 2018 

Trade accounts and other current receivable 
Trade accounts receivable     
Related company 62,145.60 206,214.47 - - 

Other receivable     
Related company 1,535.02 - 1,535.02 - 

Advance payment     
Related company 7,360.00 3,778.40 - - 

Assets receivable     
Subsidiary - - - 131,433.05 

Total Trade accounts and  
other current receivable 71,040.62 

 
209,992.87 1,535.02 

 
131,433.05 

Trade accounts and other current payable 
Trade accounts payable     
Subsidiary - - 1,787,204.64 179,229.60 
Related companies  53,515,829.46 72,606,360.23 34,441,796.28 37,071,007.27 

Total Trade accounts payable 53,515,829.46 72,606,360.23 36,229,000.92 37,250,236.87 

Other payable     
Subsidiary - - 8,000.00 - 

Accrued expenses     

Parent company 161,705.77 302,125.41 - 46,564.36 
Related company - 561,201.64 - 561,201.64 
Total accrued expenses 161,705.77 863,327.05 - 607,766.00 
Total Trade accounts and  

other current payable  53,677,535.23 73,469,687.28 36,237,000.92 37,858,002.87 
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

5.2 The outstanding balances of accounts with related companies are as follows.- (Con’t) 

Short-term loan from related company 

The movement of short-term loans from related company is as follows.- 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2019 2018 2019 2018 
Beginning balance for the year - - - - 
Add   Increase during the year 200,000,000.00 - - - 
Ending balance for the year 200,000,000.00 - - - 

 

The abovementioned loans from related company of the Company in respect of loan agreement due on demand 
charging interest at the rate of 1.46% per annum. 

Other matters 

1. The ultimate parent company has guaranteed it’s subsidiary’s facilities of Baht 700 million. 

2. The parent company has guaranteed the Company’s facilities of Baht 160 million until March 28, 2019, 
as described in Note 14 to the financial statement. 

 
6. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

Cash and cash equivalents consist of.- 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2019 2018 2019 2018 

Cash in hand 80,742.75 130,000.00 80,000.00 80,000.00 
Outstanding cheque - net 434,353.13 977,715.51 - - 
Deposits at banks -  savings 22,802,690.06 20,785,000.23 22,072,567.09 20,276,257.93 
Deposits at banks -  current 14,028,358.07 6,844,997.87 3,386,170.76 2,755,779.70 

Total Cash and cash equivalents 37,346,144.01 28,737,713.61 25,538,737.85 23,112,037.63 
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7.  TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT RECEIVABLE - NET 

Trade accounts and other current receivable consist of.- 
 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 

2019 2018 2019 2018 
Trade accounts and notes receivable     
Note receivables 1,658,985.37 1,808,094.43 - - 

Trade account - Related company 62,145.60 206,214.47 - - 

Trade account - Other companies 184,176,182.18 177,434,073.65 101,823,431.56 88,718,660.78 

Total 185,897,313.15 179,448,382.55 101,823,431.56 88,718,660.78 
Less Allowances for doubtful accounts (4,998,607.85) (4,998,607.85) (3,321,911.87) (3,321,911.87) 
Trade accounts and  
     note receivables - net 180,898,705.30 174,449,774.70 98,501,519.69 85,396,748.91 

Others current receivable     

Prepaid expense 3,676,387.49 3,516,132.19 2,263,141.35 1,769,056.65 
Deposit of machinery 1,717,906.70 23,951,769.00 950,240.15 23,951,769.00 

Receivable from the Revenue Department 648,094.51 5,503.00 648,094.51 5,503.00 
Assets receivable - Subsidiary - - - 131,433.05 
Other receivable 862,476.20 712,449.02 862,476.20 606,883.72 

Advance payment for goods - 189,866.90 - 189,866.90 
Advance payment  702,397.32 449,702.50 414,840.22 186,600.00 

Total Others current receivable 7,607,262.22 28,825,422.61 5,138,792.43 26,841,112.32 
Total Trade accounts and  
    Other current receivable - net 188,505,967.52 203,275,197.31 103,640,312.12 112,237,861.23 

Trade account and note receivables aged by number of days are as follows.- 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 

 2019 2018 2019 2018 
Accounts receivables not yet due 165,802,557.47 158,614,991.50 87,961,363.20 76,579,446.15 
Accounts receivables over due 
Under or equal to 3 months 15,096,147.83 14,785,117.91 10,540,156.49 7,767,637.47 
Over 3 months to 6 months - 994,468.75 - 994,468.75 
Over 6 months to 12 months - 55,196.54 - 55,196.54 
Over 12 months 4,998,607.85 4,998,607.85 3,321,911.87 3,321,911.87 
Total 185,897,313.15 179,448,382.55 101,823,431.56 88,718,660.78 
Less Allowances for doubtful accounts (4,998,607.85) (4,998,607.85) (3,321,911.87) (3,321,911.87) 
Trade accounts and note receivable - net 180,898,705.30 174,449,774.70 98,501,519.69 85,396,748.91 
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8. INVENTORIES - NET  

Inventories are as follows.- 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2019 2018 2019 2018 

Finished goods 14,390,525.46 10,363,347.27 5,895,190.17 4,315,018.98 
Work-in-process 14,952,780.67 16,959,657.02 2,377,497.75 2,366,458.47 
Raw materials 120,567,071.19 147,261,815.28 46,863,357.28 81,094,224.18 
Supplies and packing materials 4,293,607.89 4,964,658.70 2,163,979.10 2,877,059.55 
Spare parts 8,094,296.01 8,276,947.45 6,271,878.22 7,432,816.44 
Raw materials and spare parts in transit 8,896,467.83 5,827,565.51 7,119,359.97 1,052,863.15 
Total 171,194,749.05 193,653,991.23 70,691,262.49 99,138,440.77 
Less   Allowance for obsolete goods (3,501,955.20) (1,494,216.10) (542,045.07) - 

Total inventories - net 167,692,793.85 192,159,775.13 70,149,217.42 99,138,440.77 

 Movements in allowance for obsolete in value of inventories are as follows.- 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2019 2018 2019 2018 
Beginning balance for the year 1,494,216.10 2,319,423.15 - - 
Add   Increase during the year 2,812,348.65 839,398.96 542,045.07 - 
Less  Reversal during the year (804,609.55) (1,664,606.01) - - 
Ending balance for the year 3,501,955.20 1,494,216.10 542,045.07 - 

 

9. INVESTMENT IN SUBSIDIARY 

Investment in subsidiary is as follows.- 

 

 

Unit : Baht 
Investment 

Dividend income 
for the year 

Paid - up 
(Million Baht) 

Investment  
ownership (%) 

Separate 
Cost method 

Company 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Subsidiary         
Sahakit Packaging         
    Company Limited 600 600 100 100 500,100,399.40 500,100,399.40 - - 
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10. INVESTMENT PROPERTY - NET 

 Investment property are as consist of.- 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 

 2019 2018 2019 2018 
Investment property - land     
Cost 17,475,660.00 17,475,660.00 - - 

Less Allowance for impairment (3,176,910.00) (3,176,910.00) - - 

Net book value 14,298,750.00 14,298,750.00 - - 

Fair value 14,298,750.00 14,298,750.00 - - 

 
11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET  

 See Note to the financial statement Page 35 to 38 

11.1 In 2019 and 2018 the Company and its subsidiary had acquired land, building and equipment by cash 
payment amounting to Baht 31.52 million and Baht 6.36 million respectively for the consolidate financial 
statement. 

11.2 As at December 31, 2019 and 2018, the Company and its subsidiary have mortgaged their land and 
buildings and certain machinery with commercial banks as collaterals for their loans as described in Notes 14 
to the financial statements at cost amounting to Baht 648.71  million and carrying amounting to Baht 494.06 
million and Baht 508.60 million respectively for the consolidated financial statements (cost amounting to 
Baht 133.43 million and carrying amounting to Baht 90.91 million and Baht 94.76 million respectively for the 
separate financial statements). 
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

 Property, plant and equipment - net are as consist of.- 

  Unit : Baht 

  Consolidated 
   Buildings  Wastewater       
  Land and land and  Electric treatment Machinery and Tools and Furniture and  Assets in  
  improvement improvement system system equipment equipment office equipment Vehicles progress Total 
Cost           
As at January 1, 2018 216,928,472.35 429,608,071.58 63,616,037.09 6,185,880.43 738,397,310.02 18,967,469.62 65,907,526.52 1,003,096.45 27,403,881.91 1,568,017,745.97 
Purchase during the year - 966,727.00 - - 1,775,135.41 397,530.48 717,409.78 - 2,499,359.19 6,356,161.86 
Transferred in (out) - - - - 27,403,881.91 - - - (27,403,881.91) - 
Disposal/written - off during the year - - - - (23,665,472.04) (12,000.00) (237,684.16) - - (23,915,156.20) 
As at December 31, 2018 216,928,472.35 430,574,798.58 63,616,037.09 6,185,880.43 743,910,855.30 19,353,000.10 66,387,252.14 1,003,096.45 2,499,359.19 1,550,458,751.63 
 

Accumulated depreciation           

As at January 1, 2018 412,608.40 200,106,336.20 36,668,176.79 4,517,291.77 426,041,542.72 17,428,155.17 42,870,837.18 1,003,092.45 - 729,048,040.68 
Depreciation for the year - 12,617,826.83 5,701,612.83 404,501.13 31,421,000.54 598,135.26 5,428,030.53 - - 56,171,107.12 
Depreciation - disposals/written - off - - - - (23,199,757.94) (11,999.00) (237,661.51) - - (23,449,418.45) 
As at December 31, 2018 412,608.40 212,724,163.03 42,369,789.62 4,921,792.90 434,262,785.32 18,014,291.43 48,061,206.20 1,003,092.45 - 761,769,729.35 
 

Net Book Value           

As at January 1, 2018 216,515,863.95 229,501,735.38 26,947,860.30 1,668,588.66 312,355,767.30 1,539,314.45 23,036,689.34 4.00 27,403,881.91 838,969,705.29 

As at December 31, 2018 216,515,863.95 217,850,635.55 21,246,247.47 1,264,087.53 309,648,069.98 1,338,708.67 18,326,045.94 4.00 2,499,359.19 788,689,022.28 
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

  Unit : Baht 

  Consolidated 
   Buildings  Wastewater       
  Land and land and  Electric treatment Machinery and Tools and Furniture and  Assets in  
  improvement improvement system system equipment equipment office equipment Vehicles progress Total 
Cost           
As at January 1, 2019 216,928,472.35 430,574,798.58 63,616,037.09 6,185,880.43 743,910,855.30 19,353,000.10 66,387,252.14 1,003,096.45 2,499,359.19 1,550,458,751.63 
Purchase during the year - 1,059,400.00 - - 20,928,106.42 209,299.23 597,336.68 - 10,242,977.19 33,037,119.52 
Transferred in (out) - - - - 2,499,359.19 - - - (2,499,359.19) - 
Transfer deposit to fixed assets - - - - 23,951,769.00 - - - - 23,951,769.00 
Disposal/written - off during the year - - - - (6,167,357.93) - (67,047.93) - - (6,234,405.86) 
As at December 31, 2019 216,928,472.35 431,634,198.58 63,616,037.09 6,185,880.43 785,122,731.98 19,562,299.33 66,917,540.89 1,003,096.45 10,242,977.19 1,601,213,234.29 
 

Accumulated depreciation           

As at January 1, 2019 412,608.40 212,724,163.03 42,369,789.62 4,921,792.90 434,262,785.32 18,014,291.43 48,061,206.20 1,003,092.45 - 761,769,729.35 
Depreciation for the year - 12,769,407.34 5,701,612.81 372,620.17 31,722,108.09 502,831.58 5,219,901.90 - - 56,288,481.89 
Depreciation - disposals/written - off - - - - (5,890,229.13) - (46,523.43) - - (5,936,752.56) 
As at December 31, 2019 412,608.40 225,493,570.37 48,071,402.43 5,294,413.07 460,094,664.28 18,517,123.01 53,234,584.67 1,003,092.45 - 812,121,458.68 
 

Net Book Value           

As at January 1, 2019 216,515,863.95 217,850,635.55 21,246,247.47 1,264,087.53 309,648,069.98 1,338,708.67 18,326,045.94 4.00 2,499,359.19 788,689,022.28 

As at December 31, 2019 216,515,863.95 206,140,628.21 15,544,634.66 891,467.36 325,028,067.70 1,045,176.32 13,682,956.22 4.00 10,242,977.19 789,091,775.61 

      
Depreciation for the year end December 31, consist of.-     Unit : Baht 
     2019 2018 
Cost of sales and services        52,419,738.32 53,255,077.58 
Administrative expenses        3,868,743.57 2,916,029.54 
Total        56,288,481.89 56,171,107.12 
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

 Unit : Baht 
 Separate 
  Buildings  Wastewater       
 Land and land and  Electric treatment Machinery and Tools and Furniture and  Assets in  

Cost improvement improvement system system equipment equipment office equipment Vehicles progress Total 
As at January 1, 2018 30,591,390.40 145,629,369.16 3,601,000.00 3,859,880.43 303,904,747.57 4,986,371.03 7,302,499.14 1,003,096.45 - 500,878,354.18 
Purchase during the year - 206,872.00 - - 302,487.42 171,950.48 196,893.48 - 1,333,526.56 2,211,729.94 
Disposal/written - off during the year - - - - (20,452,331.04) (12,000.00) (237,684.16) - - (20,702,015.20) 

As at December 31, 2018 30,591,390.40 145,836,241.16 3,601,000.00 3,859,880.43 283,754,903.95 5,146,321.51 7,261,708.46 1,003,096.45 1,333,526.56 482,388,068.92 
 

Accumulated depreciation           
As at January 1, 2018 412,608.40 131,665,273.92 3,285,845.38 2,222,915.66 220,012,404.26 4,553,137.63 6,728,170.49 1,003,092.45 - 369,883,448.19 
Depreciation for the year - 3,922,928.06 97,809.17 372,884.24 9,298,758.42 201,432.41 292,611.59 - - 14,186,423.89 
Depreciation - disposals/written - off - - - - (20,452,330.04) (11,999.00) (237,661.51) - - (20,701,990.55) 

As at December 31, 2018 412,608.40 135,588,201.98 3,383,654.55 2,595,799.90 208,858,832.64 4,742,571.04 6,783,120.57 1,003,092.45 - 363,367,881.53 
 

Net Book Value           

As at January 1, 2018 30,178,782.00 13,964,095.24 315,154.62 1,636,964.77 83,892,343.31 433,233.40 574,328.65 4.00 - 130,994,905.99 

As at December 31, 2018 30,178,782.00 10,248,039.18 217,345.45 1,264,080.53 74,896,071.31 403,750.47 478,587.89 4.00 1,333,526.56 119,020,187.39 

     
 

 

 

 

 

 



Page 38 of 56 

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

 Unit : Baht 
 Separate 
  Buildings  Wastewater       
 Land and land and  Electric treatment Machinery and Tools and Furniture and  Assets in  

Cost improvement improvement system system equipment equipment office equipment Vehicles progress Total 
As at January 1, 2019 30,591,390.40 145,836,241.16 3,601,000.00 3,859,880.43 283,754,903.95 5,146,321.51 7,261,708.46 1,003,096.45 1,333,526.56 482,388,068.92 
Purchase during the year - 1,059,400.00 - - 17,659,957.82 181,019.23 298,721.29 - 185,960.00 19,385,058.34 
Transferred in (out) - - - - 1,333,526.56 - - - (1,333,526.56) - 
Transfer deposit to fixed assets - - - - 23,951,769.00 - - - - 23,951,769.00 
Disposal/written - off during the year - - - - (3,722,506.72) - (44,859.81) - - (3,767,366.53) 

As at December 31, 2019 30,591,390.40 146,895,641.16 3,601,000.00 3,859,880.43 322,977,650.61 5,327,340.74 7,515,569.94 1,003,096.45 185,960.00 521,957,529.73 
 

Accumulated depreciation           
As at January 1, 2019 412,608.40 135,588,201.98 3,383,654.55 2,595,799.90 208,858,832.64 4,742,571.04 6,783,120.57 1,003,092.45 - 363,367,881.53 
Depreciation for the year - 3,943,771.94 97,809.15 372,620.17 8,535,820.91 154,251.66 230,300.68 - - 13,334,574.51 
Depreciation - disposals/written - off - - - - (3,722,498.72) - (44,857.81) - - (3,767,356.53) 

As at December 31, 2019 412,608.40 139,531,973.92 3,481,463.70 2,968,420.07 213,672,154.83 4,896,822.70 6,968,563.44 1,003,092.45 - 372,935,099.51 
 

Net Book Value           

As at January 1, 2019 30,178,782.00 10,248,039.18 217,345.45 1,264,080.53 74,896,071.31 403,750.47 478,587.89 4.00 1,333,526.56 119,020,187.39 

As at December 31, 2019 30,178,782.00 7,363,667.24 119,536.30 891,460.36 109,305,495.78 430,518.04 547,006.50 4.00 185,960.00 149,022,430.22 

     
Depreciation for the year end December 31, consist of.-     Unit : Baht 
     2019 2018 
Cost of sales and services        11,628,721.75 13,608,593.05 
Administrative expenses        1,705,852.76 577,830.84 
Total        13,334,574.51 14,186,423.89 
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12.  INTANGIBLE ASSETS - NET 

 Intangible assets are as consist of.- 
 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2019 2018 2019 2018 

Program Software     
Intangible assets beginning - net  7,225,489.38 10,489,486.61 2,557,086.39 3,765,238.37 
Add Acquisition during the year 13,541.43 - - - 
Less Amortization for the year (3,315,176.89) (3,263,997.23) (1,208,151.57) (1,208,151.98) 

Intangible assets ending - net 3,923,853.92 7,225,489.38 1,348,934.82 2,557,086.39 

 

13. DEFERRED TAX 

Deferred tax assets and liability are as follows.- 
 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2019 2018 2019 2018 

Deferred tax assets 12,224,828.26 8,340,924.45 6,746,860.18 4,346,369.78 
Deferred tax liability (4,020,625.94) (3,536,411.69) (641,909.33) (1,283,933.95) 
Net 8,204,202.32 4,804,512.76 6,104,950.85 3,062,435.83 

 
13.1 Movements in deferred tax assets and liability during the years were as follows.- 

 Unit : Baht 
 Consolidated 
  (Changed) Credit for the year to  
 

As at  
Jan 1, 2019 Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income 
As at  

Dec 31, 2019 
Deferred tax assets  
Trade accounts and other   
    current receivable 986,211.62 - - 986,211.62 
Inventories 298,843.21 401,547.81 - 700,391.02 
Provisions for employee benefit 6,420,487.63 2,649,697.13 832,658.87 9,902,843.63 
Investment property 635,381.99 - - 635,381.99 
Total 8,340,924.45 3,051,244.94 832,658.87 12,224,828.26 
Deferred tax liability 
Property, plant and equipment (3,536,411.69) (484,214.25) - (4,020,625.94) 
Net 4,804,512.76 2,567,030.69 832,658.87 8,204,202.32 
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13. DEFERRED TAX (Con’t) 

13.1 Movements in deferred tax assets and liability during the years were as follows.- (Con’t) 

 Unit : Baht 
 Consolidated 
  (Changed) Credit for the year to  
 

As at  
Jan 1, 2018 Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income 
As at  

Dec 31, 2018 
Deferred tax assets  
Trade accounts and other   
    current receivable 986,211.62 - - 986,211.62 
Inventories 463,884.69 (165,041.48) - 298,843.21 
Provisions for employee benefit 6,504,962.56 435,924.07 (520,399.00) 6,420,487.63 
Investment property 635,381.99 - - 635,381.99 
Total 8,590,440.86 270,882.59 (520,399.00) 8,340,924.45 
Deferred tax liability 
Property, plant and equipment (2,888,218.27) (648,193.42) - (3,536,411.69) 
Net 5,702,222.59 (377,310.83) (520,399.00) 4,804,512.76 

 
 Unit : Baht 
 Separate 
 

As at  
Jan 1, 2019 

(Changed) Credit for the year to 

As at  
Dec 31, 2019 

 

Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income 
Deferred tax assets  
Trade accounts and other  
    current receivable 664,382.37 - - 664,382.37 
Inventories - 108,409.00 - 108,409.00 
Provisions for employee benefit 3,681,987.41 1,735,499.00 556,582.40 5,974,068.81 
Total 4,346,369.78 1,843,908.00 556,582.40 6,746,860.18 

Deferred tax liability 
Property, plant and equipment (1,283,933.95) 642,024.62 - (641,909.33) 
Net 3,062,435.83 2,485,932.62 556,582.40 6,104,950.85 
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13. DEFERRED TAX (Con’t) 

13.1 Movements in deferred tax assets and liability during the years were as follows.- (Con’t) 

 Unit : Baht 
 Separate 
 

As at  
Jan 1, 2018 

(Changed) Credit for the year to 

As at  
Dec 31, 2018 

 

Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income 
Deferred tax assets  
Trade accounts and other  
    current receivable 664,382.37 - - 664,382.37 
Provisions for employee benefit 3,444,442.54 411,300.27 (173,755.40) 3,681,987.41 
Total 4,108,824.91 411,300.27 (173,755.40) 4,346,369.78 

Deferred tax liability 
Property, plant and equipment (1,761,979.38) 478,045.43 - (1,283,933.95) 
Net 2,346,845.53 889,345.70 (173,755.40) 3,062,435.83 

 
13.2 Income tax expenses for the year are as follows.- 

 Unit : Baht 
 For the year end December 31, 
 Consolidated Separate 
 2019 2018 2019 2018 

Current income tax      
Corporate income tax charge for the year 6,190,178.75 2,753,205.11 6,190,178.75 2,753,205.11 
Deferred tax     
Deferred tax expense (income)     
   relating to the original and reversal     
    of temporary differences  (2,567,030.69) 377,310.83 (2,485,932.62) (889,345.70) 

Income tax expenses (income) 3,623,148.07 3,130,515.94 3,704,246.13 1,863,859.41 
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13. DEFERRED TAX (Con’t) 

13.2 Income tax expenses for the years are as follows.- (Con’t) 

   Unit : Baht 
   Consolidated 
   For the year end December 31, 2019 
   

Before tax 
Tax (expense) 

income Net tax 
Deferred tax for:    
Defined benefit plans remeasurements gains (loss) (4,163,294.34) 832,658.87 (3,330,635.46) 
Income tax recognized in other  
 comprehensive income (loss) (4,163,294.34) 832,658.87 (3,330,635.46) 

 
   Unit : Baht 
   Consolidated 
   For the year end December 31, 2018 
   

Before tax 
Tax (expense) 

income Net tax 
Deferred tax for:    
Defined benefit plans remeasurements gains (loss) 2,601,995.00 (520,399.00) 2,081,596.00 
Income tax recognized in other  
 comprehensive income (loss) 2,601,995.00 (520,399.00) 2,081,596.00 

 
   Unit : Baht 
   Separate 
   For the year end December 31, 2019 
   

Before tax 
Tax (expense) 

income Net tax 
Deferred tax for:    
Defined benefit plans remeasurements gains (loss) (2,782,912.00) 556,582.40 (2,226,329.60) 
Income tax recognized in other  
 comprehensive income (loss) (2,782,912.00) 556,582.40 (2,226,329.60) 
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13. DEFERRED TAX (Con’t) 

13.2 Income tax expenses for the years are as follows.- (Con’t) 

   Unit : Baht 
   Separate 
   For the year end December 31, 2018 
   

Before tax 
Tax (expense) 

income Net tax 
Deferred tax for:    
Defined benefit plans remeasurements gains (loss) 868,777.00 (173,755.40) 695,021.60 
Income tax recognized in other  
 comprehensive income (loss) 868,777.00 (173,755.40) 695,021.60 

 
13.3 Reconciliation for effective tax rate 

 Consolidated 
 For the year end December 31, 
 2019 2018 
 Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 

Net profit (loss) before income tax  12,506,443.90  4,440,956.13 

Profit before income tax of the Company  43,692,138.31  16,092,842.15 
Less Profit from Promotional privileges  (25,641,356.04)  (7,386,805.34) 
Profit before income tax - net  18,050,782.27  8,706,036.81 
Tax expense 20.00% 3,610,156.45 20.00% 1,741,207.36 
Tax effect of expenses that are not    
    deductible for tax purposes  12,991.62  1,389,308.58 
Tax expense (effective rate) 20.07% 3,623,148.07 35.96% 3,130,515.94 

 
 Separate 
 For the year end December 31, 
 2019 2018 
 Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 

Profit before income tax  43,692,138.31  16,092,842.15 
Less Profit from Promotional privileges  (25,641,356.04)  (7,386,805.34) 
Profit before income tax - net  18,050,782.27  8,706,036.81 
Tax expense 20.00% 3,610,156.45 20.00% 1,741,207.36 
Tax effect of expenses that are not  
    deductible for tax purposes  94,089.68  122,652.05 
Tax expense (effective rate) 20.52% 3,704,246.13 21.41% 1,863,859.41 
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13. DEFERRED TAX (Con’t) 

13.3 Reconciliation for effective tax rate (Con’t) 

As at December 31, 2019 and 2018 its subsidiary has deductible temporary differences, unused tax losses 
totaling Baht 256.65 million and Baht 226.12 million respectively. However, its subsidiary did not recognize 
deferred tax assets as its subsidiary believes that it is not probable that future taxable profit will be available 
to allow the entire deferred tax assets to be utilized. 

13.4 Tax rate 

Current income tax 

The Company and its subsidiary calculated tax from the net profit after adjustment for non-taxable expenses 
and reserves in accordance with the Revenue Code. 

The main adjustment items are allowance for obsolete goods, provision for employee benefits, depreciation 
and expenses were not in compliance with the Revenue Code. 

Deferred tax 

Deferred tax has been measured using the effective rate at 20% announced by the government at reporting date. 
 
14. SHORT - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS  

Short - term loans from financial institutions consist of.- 

  Unit : Baht 
 Interest rate (% p.a.) Consolidated Separate 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Promissory notes 1.95 - 2.45 2.20 - 2.45 109,500,000.00 276,500,000.00 40,000,000.00 93,000,000.00 
Trust receipts - 3.23 - 1,074,258.45 - 1,074,258.45 
Total   109,500,000.00 277,574,258.45 40,000,000.00 94,074,258.45 

 

The Company and its subsidiary was granted loans from a commercial bank by issuing due on demand 
promissory notes.  

The above credit facilities were secured by the mortgage of land, building and some machinery of the 
Company and its subsidiary and guaranteed by Oji Holdings Corporation Company Limited, the ultimate 
parent company. 

On March 28, 2019, the Company received a notice from its financial institution payable to cancel its loan 
guarantee by Oji Holdings Corporation Company Limited. of a loan facility of Baht 160 million. 
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15. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT PAYABLE 

Trade accounts and other current payable consist of.- 
 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2019 2018 2019 2018 

Trade accounts payable and note payable    
Note payable - 60,928.00 - - 
Trade accounts payable - Related companies 53,515,829.46 72,606,360.23 36,229,000.92 37,250,236.87 
                                 - Other companies 48,992,073.04 54,850,020.58 18,314,058.89 19,109,615.50 

Total trade accounts payable and note payable 102,507,902.50 127,517.308.81 54,543,059.81 56,359,852.37 

Other current payable     
Other payable 4,930,715.54 5,384,046.81 3,991,416.89 3,034,433.29 
Accrued expenses 8,654,674.71 9,117,873.56 3,101,516.39 2,943,051.46 
Asset payable 1,514,321.77 - 1,184,219.28 - 
Advance income 1,030,697.26 1,126,642.89 364,273.56 230,418.38 

Total other current payable 16,130,409.28 15,628,563.26 8,641,426.12 6,207,903.13 

Total trade accounts and others current payable 118,638,311.78 143,145,872.07 63,184,485.93 62,567,755.50 

 

16. LONG - TERM LOAN FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - NET 

Long - term loan from financial institutions consist of.- 
 Unit : Baht 

Consolidated Separate 
2019 2018 2019 2018 

Beginning balance for the year 322,433,100.00 383,899,900.00 - - 
Less Paid during the year (61,466,800.00) (61,466,800.00) - - 

Total 260,966,300.00 322,433,100.00 - - 

Less  Current portion (61,466,800.00) (61,466,800.00) - - 

Net 199,499,500.00 260,966,300.00 - - 

The subsidiary has entered into a long - term loan agreement with a financial institution with the conditions 
as follows.- 

Facility line 
(Million Baht) Objective 

Interest 
rate (%) Term of repayment Final payment Collaterals 

430 For payment  
short - term 

loans 

4.77 Quarterly principal installment of Bath 
15,366,700 with the first principal 
repayment on June 30, 2017 and 
quarterly interest installment with the 
first payment in June 2014   

Within     
March 29,  

2024 

The ultimate  
parent 

company 
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17.  PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT - NET 

The company and its subsidiary operates post-employment benefit and pension based on the requirement 
of the Thai Labor Protection Act B.E. 2541 to provide retirement benefits and other long-term benefits to 
employees based on pensionable remuneration and length of service. 

Movement in the present value of the provision for employee benefits consist of.- 

 Unit : Baht 
Consolidated Separate 

2019 2018 2019 2018 
Opening balance as at January 1, 32,102,438.00 33,167,378.00 18,409,937.00 17,525,159.00 
Past service cost 10,271,190.00 - 5,877,532.00 - 
Current service cost 3,884,917.48 3,027,611.00 2,161,207.00 1,615,225.00 
Interest cost 1,085,575.73 784,428.00 638,756.00 438,008.00 
Employment benefit paid during the year (1,993,197.55) (2,274,984.00) - (299,678.00) 
Defined benefit plans remeasurements 

(gains) loss 4,163,294.34 (2,601,995.00) 2,782,912.00 (868,777.00) 
Ending balance as at December 31, 49,514,218.00 32,102,438.00 29,870,344.00 18,409,937.00 
Less Current portion (1,944,831.00) - (634,703.00) - 

Provisions for employee benefits - net 47,569,387.00 32,102,438.00 29,235,641.00 18,409,937.00 

As at 31 December 2019 and 2018, the weighted-average duration of the liabilities for long-term employee 
benefit in the consolidated financial statements are 10 - 11 years and 11 years respectively and in the 
separate financial statements are 10 years and 11 years respectively. 

The expense is recognized in the following line items in the profit or loss.- 

 Unit : Baht 
For the year end December 31, 

Consolidated Separate 
2019 2018 2019 2018 

Profit or loss :     
    Cost of sale and services 12,217,056.24 2,802,309.00 6,965,229.00 1,483,091.00 
    Distribution costs 903,632.98 199,520.00 592,259.00 71,274.00 
    Administrative expense 2,120,993.99 810,210.00 1,120,007.00 498,868.00 

Total 15,241,683.21 3,812,039.00 8,677,495.00 2,053,233.00 

Other comprehensive income (loss)    
    Defined benefit plans 

remeasurements (gains) 
loss - net of income tax 3,330,635.46 (2,081,596.00) 2,226,329.60 (695,021.60) 
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17.  PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT - NET (Con’t) 

Actuarial gains and losses recognized in other comprehensive income arising from: 

 Unit : Baht 
For the year end December 31, 

Consolidated Separate 
2019 2018 2019 2018 

Financial assumptions 5,143,284.00 (433,685.00) 3,055,838.00 (213,606.00) 
Experience adjustment (253,083.66) (2,110,981.00) (278,861.00) (653,316.00) 

  Demographic assumptions (726,906.00) (57,329.00) 5,935.00 (1,855.00) 

  Total 4,163,294.34 (2,601,995.00) 2,782,912.00 (868,777.00) 

Principal actuarial assumptions at the reporting date consist of.- 

 Consolidated Separate 

 2019 2018 2019 2018 
Discounted rate * (%) 1.55 - 1.58 2.62 - 2.63 1.55 2.63 
Salary increase rate (%) 2.50 - 3.50 2.50 - 3.50 3.50 3.50 
Retirement age (year) 60 60 60 60 
Employee turnover rate ** (%) 0 - 25 0 - 22 0 - 20 0 - 22 
Mortality rate *** TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017 

*  Market yield from government’s bond for legal severance payments plan  
** Upon the length of service 
** Reference from TMO2017  (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017) 

Sensitivity analysis 

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding 
other assumptions constant, would have affected the provision for employee benefits obligations by the 
amounts shown below.- 

Effect on the provision for provision employee benefits as at December 31, 2019 and 2018 are as follows.- 

    Unit : Baht 
    Consolidated Separate 
    2019 2018 2019 2018 
Discount rate     
    1% increase (4,788,740.00) (3,128,387.00) (2,846,967.00) (1,789,873.00) 
    1% decrease 5,576,718.00 3,641,201.00 3,320,030.00 2,079,222.00 
Salary increase rate     
    1% increase 5,403,149.00 3,421,368.00 3,218,946.00 2,039,151.00 
    1% decrease (4,741,335.00) (3,006,076.00) (2,822,491.00) (1,791,981.00) 
Employee turnover rate     
    1% increase (4,982,017.00) (3,282,946.00) (2,958,587.00) (1,877,883.00) 
    1% decrease 1,687,499.00 (1,133,520.00) 1,020,925.00 628,526.00 
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17.  PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT - NET (Con’t) 

Sensitivity analysis (Con’t) 

Although the analysis does not take account of the full distribution of cash flows expected under the plan, it 
does provide an approximation of the sensitivity of the assumptions shown. 

The Labor Protection Act (No.7), B.E. 2562 stipulates additional legal severance pay rates for employees 
who have worked for an uninterrupted period of twenty years or more. Such employees are entitled to receive 
compensation at a rate of not less than that of the last 400 days. The Act is effective from 5 May 2019. This 
change is considered a post-employment benefits plan amendment and the Company and its subsidiary has 
additional liabilities for provisions for employee benefits as at December 31, 2018 of Baht 10.27 million in the 
consolidated financial statements and Baht 5.88 million in the separated financial statements. 

The Company and its subsidiary has recorded the effect of the change by recognizing past services costs 
as expense immediately in the comprehensive income statement in current period. 

 
18. LEGAL RESERVE 

18.1 COMPANY 

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set 
aside to a statutory reserve of at least 5% of its net income after deducting accumulated deficit brought 
forward (if any), until the reserve reaches 10% of the registered capital. The statutory reserve is not 
available for dividend distribution. 

At present, the legal reserve has fully been set aside. 

18.2 SUBSIDIARY 

According to Section 1202 of the Thai Civil and Commercial Code, a subsidiary (incorporated under Thai 
Laws) is required to set aside a legal reserve equal to at least 5% of its income each time the company 
pays out a dividend, until such reserve reaches 10% of its authorize share capital. The statutory reserve 
can neither be offset against deficit nor used for dividend payment. 

 
19.  DIVIDENED PAID 

 COMPANY 

 At the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 held on April 27, 2018, it was resolved to 
pay dividend from the operating of the year 2017 to its shareholders at Baht 0.028 per share amounting to 
Baht 8.40 million. The Company had paid dividend to its shareholders on May 25, 2018. 
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20.  EXPENSES BY NATURE 

Significant expenses classified by nature consist of.- 

 Unit : Baht 
Consolidated Separate 

2019 2018 2019 2018 
Changes in inventories of finished      

goods and work in process (1,565,584.60) (114,086.69) (1,049,165.40) 1,525,114.65 
Raw materials and consumables used 679,386,625.19 735,482,469.02 346,445,826.62 363,955,906.56 
Employee expenses 183,410,180.02 170,643,273.12 89,981,066.61 79,036,029.73 
Depreciation and amortization 59,603,658.78 59,435,104.35 14,542,726.08 15,394,575.87 
Finance cost 22,267,483.00 24,380,800.19 1,931,060.25 2,066,882.14 

 
21. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION 

The Company have been granted investment promotion certificates from the Board of Investments in 
accordance with Investment Promotion Act, B.E. 2520. For the production of packaging products as follows.- 

Certificate no. Approved date Company’s Name of Promotional Activities The First Date 
2186 (2)/2554 September 29, 2011 S. Pack & Print Plc. October 2013 
1218 (2)/2558 February 24, 2015 S. Pack & Print Plc. February 2019 

Significant rights and privileges granted include the following.- 

1. Exemption of import duty and business tax for machinery that are approved by the Board of Investment. 

2. Exemption of corporate income tax derived from the profit of the promoted activities for a period of       
8 years effective from the first sale generated.  

3. Exemption of import duty for raw materials and necessary supplies used in production process of exported 
goods for the period stated in the certificate. (Exemption for Certificate No.2186 (2)/2554 only) 

4. Permission of deduction of investment in installation or construction of facilities at 25% in addition to its 
usual depreciation.  
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21. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION (Con’t) 

Results of the Company’s operations under promoted business are classified under promoted and non - 
promoted business as follows:  

 Unit : Thousands baht 
Consolidated 

For the year end December 31, 2019 
Promoted  
business 

Non - promoted  
business 

 
Total 

Total revenues 247,851 835,736 1,083,587 
Cost and expenses (226,032) (822,781) (1,048,813) 
Finance cost (870) (21,397) (22,267) 
Income tax - (3,623) (3,623) 
Net profit (loss) 20,949 (12,065) 8,884 
Other comprehensive income (loss) - (3,331) (3,331) 

Comprehensive income (loss) 20,949 (15,396) 5,553 
 
 

 Unit : Thousands baht 
Separate 

For the year end December 31, 2019 
Promoted 

business 
Non - promoted 

business 
 

Total 
Total revenues 247,851 303,376 551,227 
Cost and expenses (226,032) (279,572) (505,604) 
Finance cost (870) (1,061) (1,931) 
Income tax - (3,704) (3,704) 
Net profit (loss) 20,949 19,039 39,988 
Other comprehensive income (loss) - (2,226) (2,226) 

Comprehensive income (loss) 20,949 16,813 37,762 

 

The classification of results of the Company's operations was applied with 2 bases as following.-  

1. Costs and expenses identifiable to each category were directly charged to each of them.  

2. Costs and expenses unidentifiable to each category were allocated to each of them based on the 
proportion of their revenues. 
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22. BASIC EARNINGS PER SHARE 

Basis earnings per share for the year are calculated by dividing the net income attributable to common 
shareholders (excluding other comprehensive income) by the weighted - average number of common 
shares which are held by third parties during the year as follows.- 

   For the year end December 31, 
   Consolidated Separate 
   2019 2018 2019 2018 

Net profit attributable to ordinary 
shareholders of the Company 
 (basis) (Unit : Baht) 8,883,295.83 1,310,440.19 39,987,892.18 14,228,982.74 

Number of weighted average 
   common shares (Unit : Share) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
Basic earnings per share 
   (Unit : Baht/Share) 0.030 0.004 0.133 0.047 

 

23. PROVIDENT FUND 

The Company the subsidiary company and their employees have jointly established a provident fund in 
accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530.  The Company, the subsidiary company and their employees 
contributed to the fund monthly at the rate of 3 - 5 percent of their basic salary. The fund, managed by 
Krung Thai Asset Management Plc., will be paid to employees upon termination in accordance with the fund 
rules. For the years ended December 31, 2019 and 2018, the Company and its subsidiary contributed to the 
fund amounting to Baht 3.42 million and Baht 3.46 million respectively. 

 
24. OPERAING SEGMENTS 

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly 
reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources 
to the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been identified as the 
Company’s Board of Directors. 

Management considers that the Company and its subsidiary operates in a single line production of 
packaging and has therefore only one business segment. 

Management considers that the Company and its subsidiary operates in a single geographic area, namely 
in Thailand, and has therefore only one geographic segment. 

As a result, all of the revenues, operating profits and assets reflected in these financial statements are 
related to the referred business and geographical segment. 
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25. FINANCIAL INSTRUMENT 

The Company and its subsidiary complied with the Thai Accounting Standard No. 107 "Presentations and 
Disclosure of Financial Instruments" as a guidance to disclose about the financial instruments as follows:- 

25.1 Accounting policies 

 The related accounting policies are disclosed in the note 4.20 to financial statements. 

25.2 Financial risk management 

The Company and its subsidiary are exposed to normal business risks from changes in market interest 
rates and currency exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. 
The Company and subsidiary did not speculate or engage in the trading of any derivative financial 
instrument. 

25.3 Credit risk 

The Company and its subsidiary are exposed to credit risk from non performance of contractual obligations 
by counter parties resulting in a financial loss to the Company and its subsidiary.  To prevent the risk, the 
Company and its subsidiary have credits control and regularly review debtors’ financial status. The 
Company and its subsidiary do not expect significant losses from non performance contractual obligation as 
their customers are diverse. 

For the financial assets, the carrying amount of assets recorded in the statements of financial position, net 
of an allowance for doubtful accounts, represents the Company and its subsidiary’s maximum exposure to 
credit risk. 

25.4 Interest rate risk 

The Company and its subsidiary exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits with financial 
institutions, loans to employees, short-terms loan from financial institutions, short-terms loan from related 
Company and long-term charged with interest. However, since interest rates of the majority of these 
financial assets and liabilities vary according to market rates or are fixed and closed market rates, the 
Company and its subsidiary’s management deemed their interest risk at low level. The Company and its 
subsidiary thus do not use derivative financial instruments to hedge such risk. 
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25. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

25.4 Interest rate risk (Con’t) 

Financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiary had interest rate risk as follows.- 

 Unit : Thousand baht 
 Consolidated as at December 31, 2019 
 Fixed interest rates Floating Non-  Interest 
 within Over  Over interest interest  rate 
 1 year 1 - 5 years 5 years rate bearing Total (% p.a.) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 22,803 14,543 37,346 0.10 - 1.59 
Trade accounts and         
   other current receivable - net - - - - 188,506 188,506 - 
Long - term loans to employees - - - 921 - 921 MLR+1.5 
Financial liabilities        
Short-terms loans from financial 

institutions        - - - 109,500 - 109,500 1.95 - 2.45 
Short-term loans from related 

company - - - 200,000 - 200,000 1.46 
Trade accounts and         
   other current payable - - - - 118,638 118,638 - 
Long - term loans from financial 

institutions  
 
- 

 
- 

 
260,966 

 
- 

 
- 

 
260,966 

 
Fixed 4.77 

  
 

Unit : Thousand baht 
 Consolidated as at December 31, 2018 
 Fixed interest rates Floating Non-  Interest 
 within Over  Over interest interest  rate 
 1 year 1 - 5 years 5 years rate bearing Total (% p.a.) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 20,785 7,953 28,738 0.125 - 0.75 
Trade accounts and         
   other current receivable - net - - - - 203,275 203,275 - 
Long - term loans to employees - - - 1,581 - 1,581 MLR+1.5 
Financial liabilities        
Short-terms loans from financial 

institutions        
 
- 

 
- 

 
- 

 
277,574 

 
- 

 
277,574 

 
1 - 3.23 

Trade accounts and         
   other current payable - - - - 143,146 143,146 - 
Long - term loans from financial 

institutions  - - 322,433 - - 322,433 Fixed 4.77 
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25. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

25.4 Interest rate risk (Con’t) 

 Unit : Thousand baht 
 Separate as at December 31, 2019 
 Fixed interest rates Floating Non-  Interest 
 within Over  Over interest interest  rate 
 1 year 1 - 5 years 5 years rate bearing Total (% p.a.) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 22,073 3,466 25,539 0.10 - 1.59 
Trade accounts and         
   other current receivable - net - - - - 103,640 103,640 - 
Long - term loans to employees - - - 624 - 624 MLR+1.5 
Financial liabilities        
Short-terms loans from financial 

institutions        
 
- 

 
- 

 
- 

 
40,000 

 
- 

 
40,000 

 
1.95 - 2.45 

Trade accounts and         
   other current payable - - - - 63,184 63,184 - 

 

 Unit : Thousand baht 
 Separate as at December 31, 2018 
 Fixed interest rates Floating Non-  Interest 
 within Over  Over interest interest  rate 
 1 year 1 - 5 years 5 years rate bearing Total (% p.a.) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 20,276 2,836 23,112 0.125 - 0.75 
Trade accounts and         
   other current receivable - net - - - - 112,238 112,238 - 
Long - term loans to employees - - - 692 - 692 MLR+1.5 
Financial liabilities        
Short-terms loans from financial 

institutions        
 
- 

 
- 

 
- 

 
94,074 

 
- 

 
94,074 

 
1 - 3.23 

Trade accounts and         
   other current payable - - - - 62,568 62,568 - 

 

25.5  Currency risk 

The Company and it subsidiary had significant foreign assets and liabilities which were not hedge foreign 
exchange risk.  However, the Company and its subsidiary’ management believe that they will not against 
have any significant impact on the Company and its subsidiary’ financial statements. 
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25. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

25.5  Currency risk (Con’t) 

The Company and its subsidiary had not significant assets and liabilities which were not hedged foreign 
exchange risk as follows.- 

 
Foreign currency 

Consolidated Separate 

2019 2018 2019 2018 
Liabilities     
   US Dollars 1,709,185 2,278,095 1,093,198 1,205,776 
   YEN 1,051,690 2,021,762 5,490 1,881,762 

25.6 Liquidity risk 

Liquidity risk is the risk that the Company and its subsidiary will be unable to liquidate its financial assets 
and/or procure sufficient funds to discharge its obligations in a timely manner, resulting in the incurrence of 
a financial loss. The Company has a policy to maintain liquidity risk which may occur.  The Company and   
its subsidiary has sufficient credit lines to fund its operations that are provided by many commercial banks.  

25.7 Fair value of financial instruments 

A number of the Company and its subsidiary’s accounting policies and disclosures require the determination of 
fair value, for both financial and non-financial assets and liabilities.  

Since the majority of the Company and its subsidiary financial assets and liabilities are short-term in nature 
or bear floating interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts 
presented in the statements of financial position. 

 
26.  COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

 Commitment 

26.1 Operating lease commitments 

The Company and its subsidiary has entered into several lease agreement in respect of the lease of vehicle 
and photocopies. The term of the agreement are generally between 3 - 4 years commencing from            
the agreement date. The Company and its subsidiary have future commitment in respect of rental fees are 
as follows.- 

 Unit : Baht 
Consolidated Separate 

2019 2018 2019 2018 
Less than 1 year 1,959,610.00 2,251,887.10 1,378,960.00 1,139,280.00 
More than 1 year but less than 5 years 2,191,718.57 1,484,785.67 1,323,718.57 621,340.00 

Total 4,151,328.57 3,736,672.77 2,702,678.57 1,760,620.00 
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26.  COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES (Con’t) 

 Commitment (Con’t) 

26.2 The Company and its subsidiary had commitment under purchase agreement of spare parts and machinery 
are as follows.- 

 Currency 2019 2018 
Parent Company USD 46,705 66,860 
 JPY - 38,900,000 

 

26.3 As at December 31, 2019 and 2018 the Company had a future obligation from a service contract amounting 
to Baht 0.74 million and Baht 0.35 million respectively. 

 Contingent liabilities 

26.4 The Company and its subsidiary had outstanding commitments with banks are as follows.- 

 2019 2018 
 Baht Baht USD 

Letters of credit    
Parent Company - - 40,998.08 
Subsidiary - - 66,000.00 
Letters of guarantee    
Parent Company 6,728,400.00 6,728,400.00 - 
Subsidiary 6,700,000.00 7,129,000.00 - 

26.5 As at December 31, 2019 and 2018, the Company was in possession of commitments in respect of 
guaranteeing credit facilities of a subsidiary amounting to Baht 218 million. 

 

27.  CAPITAL MANAGEMENT 

The primary objectives of the Company and it’s subsidiary’s capital management are to maintain their ability 
to continue as a going concern and to maintain an appropriate capital structure. 

As at December 31, 2019 and 2018, debt-to-equity ratio in the consolidated financial statements was 1.71 : 1 
and 1.81 : 1 respectively, and the separate financial statements was 0.23 : 1 and  0.30 : 1 respectively. 

  
29. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENT 

These financial statements have been approved by the Company's Board of Directors on February 28, 2020.  
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