
THAI PLASPAC PLC. 

W W W . T P A C P A C K A G I N G . C O M

รายงานประจำาปี

2564
POSITIONED  
FOR GROWTH

(56-1 ONE REPORT)



THAI PLASPAC PLC. 2



1รายงานประจำาปี 2564

010

         สารบัญ 

020	 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

1.	 โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

2.	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	 	

3.	 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ส่วนที่	2		การก�ากับดูแลกิจการ

ส่วนที่	3		งบการเงิน	

ส่วนที่	4		การรับรองความถูกต้องของข้อมูล			 	 	 	
เอกสารแนบ		

4.		การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ		
 (Management Discussion and  
 Analysis: MD&A)  

5.		ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น	

6.		นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

7.		โครงสร้างการก�ากับดแูลกิจการ	และข้อมูลส�าคญั 
	 เกี่ยวกับคณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย		 
	 ผู้บริหาร	พนักงานและอื่น	ๆ	

8.		รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ 
	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

9.	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

192	 เอกสารแนบ	1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
	 	 สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม 
	 	 ดูแลการท�าบัญชี	เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
193	 เอกสารแนบ	2	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
194	 เอกสารแนบ	3	 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
	 	 ของบริษัท	(compliance)	
195	 เอกสารแนบ	4	 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
196	 เอกสารแนบ	5	 นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ	ฉบับเต็ม	และจรรยาบรรณธุรกิจ	
	 	 ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดท�า
213	 เอกสารแนบ	6		 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		

025

028

035

047

050

072

090

101

105 งบการเงิน	

ส่วนที่	1		การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



THAI PLASPAC PLC. 2

สารจากประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา
ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ

เรียน นักลงทุนทุกท่าน
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ปี 2564 เป็นปีแห่งการทดสอบ ภัยระบาดโควิดทดสอบ
เราอีกคร้ังในปีนี้ และรุนแรงยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา ณ ตอนนี้
เราหวังว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในภัยโรคระบาดครั้งนี้ได้
ผ่านไปแล้ว

ในบรรดาบทเรียนทั้งหลายที่ได้เรียนรู้ ภัยโควิดสอนให้ผม
ตระหนักได้ว่าอย่าได้ใช้อะไรอย่างไม่รู้คุณค่า 

ผมรู ้สึกขอบคุณส�าหรับอีกหน่ึงป ีที่ผมรับเกียรติ ให ้
บริหารธุรกิจของเรา รวมถึงบทเรียนความเป็นผู ้น�าทั้ง
หลายที่ได้รับ 

ปี 2564 ที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งความผันผวน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดต่างๆ

ทัง้ตลาดลอจสิตกิส์ พลงังาน และสนิค้าโภคภัณฑ์เกดิความ
พลิกผันครั้งใหญ่ในแง่พลวัตและราคา 

ในปี 2020 เรายังได้เห็นน�้ามันราคาตกถึง 0 ดอลลาร์ จริงๆ 
ติดลบด้วยซ�้า ผมจ�าได้ว่า ณ จุดน้ัน มีบัณฑิตหลายคน
พยากรณ์ว่าเราจะไม่มทีางได้เหน็น�า้มนัราคา 100 ดอลลาร์
ในโลกนี้อีกต่อไป 

ขณะท่ีผมเขียนบันทึกนี้ สัญญาณเตือนภัยทางอากาศก็ส่ง
เสียงดังไปทั่วยูเครน และเมืองยุคใหม่ต่างๆ ในที่แห่งนี้ก็
เสยีหายยบัเยนิจนดไูม่ต่างจากฉากในหนงัสงครามยคุปี 40

น�้ามันดิบราคาพุ่งแตะ 130 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อไม่กี่วัน
ก่อน *(6 มีนาคม 2565) 

สถานการณ์ทีเ่ราไม่คดิว่าจะเกดิขึน้ได้เลยเมือ่วานนี ้สามารถ
กลายเป็นความจรงิได้อย่างง่ายดายในวนันี ้สองสามปีทีผ่่าน
มาและสองสามสัปดาห์ท่ีผ่านมาเป็นเครื่องเตือนใจถึงส่ิงนี้
อย่างชัดเจนส�าหรับผม

ดังนั้น เมื่อผมเขียนจดหมายฉบับนี้และไตร่ตรองถึงจุดยืน
ของ TPAC ผมพบว่าตัวเองหมกมุ่นอยู่กับหัวข้อเรื่องความ
ยืดหยุ่น 

TPAC มศีกัยภาพทีจ่ะสร้างตวัเองเป็นบรษิทัทีพ่ร้อมส�าหรบั
ทุกฤดูกาล อาจพูดได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความยืดหยุ่น 

ในปัจจุบันธุรกิจของเรานั้นอยู่ในจุดที่น่าสนใจมาก พวกเรา
มีฐานที่มั่นคงส�าหรับต่อยอดได้  
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ทุกวันนี้เรามีสาขากระจายหลากหลายอยู่ใน 4 ภูมิภาค 
ที่อยู่แยกจากกันและน่าตื่นตาตื่นใจ ในแต่ละตลาดเหล่านี้  
เราเป็นผู้น�าตลาดในกลุ่มลูกค้าเฉพาะของเรา  

เราเข้าสู่ตลาดมาเลเซียในปี 2564 ซึ่งเป็นตลาดใหม่ล่าสุด
ของเรา ผมยินดีอย่างมากที่เราไม่ปล่อยให้การแพร่ระบาด
โรคโควิดมาชะลอการเติบโตของเราลง เราปิดธุรกรรมนี้
ระหว่างช่วงที่คลื่นโควิดสายพันธุ์เดลต้าก�าลังแพร่กระจาย
สงูสุด (ในประเทศไทยและมาเลเซยี) และผมภูมใิจท่ีทมีของ
เราสามารถท�าสิ่งนี้ส�าเร็จลงได้ 

Combipack ธุรกิจในมาเลเซียของเรารองรับอุตสาหกรรม
อาหาร 100%  เราได้รับความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
การตกแต่งระดับพรีเมียมจาก Combipack เราเชื่อว่า
เทคโนโลยีนี้จะเติบโตเร็วขึ้นเน่ืองจากมีลักษณะเด่นด้าน
สุนทรียะและความยั่งยืน 

ด้วยความร่วมมอืจาก Combipack ท�าให้ TPAC มสีาขาอยู่
ในประเทศอาเซยีน 2 ประเทศ อาเซยีนคอืบ้านของเราและ
เราเชือ่มัน่ในศกัยภาพของภมูภิาคทีม่พีลวตันีเ้ป็นอย่างมาก

 ในอินเดีย ธุรกิจของเราใกล้จะประสบความส�าเร็จ(*) ใน
การขยายตัวเข้าสู่ทางตอนใต้ของประเทศ 

ด้วยขั้นตอนนี้ TPAC จะมีสาขาในอินเดียทั้งในภาคเหนือ 
ภาคตะวันตก และตอนน้ีก็ในภาคใต้ของประเทศที่กว้าง
ใหญ่นี้ โดยมีโรงงานทั้งหมด [10 แห่ง] ทั่วประเทศอินเดีย

ในสายตาของผม อนิเดยียงัคงเป็นตลาดผูบ้รโิภคทีน่่าสนใจ
ที่สุดในโลก  

70% ของธุรกิจของเราในอินเดียท�าเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อาหาร ในขณะที่อีก [30 เปอร์เซ็นต์] ให้บริการใน
อุตสาหกรรมยาอินเดียที่เป็นชั้นน�าของโลก 

การเข้าสู่อนิเดยีของเราเป็นการขยายธรุกจิระหว่างประเทศ
ครั้งแรกของ TPAC ซึ่งเราด�าเนินการแล้วเสร็จในปี 2561 
นับเป็นขั้นตอนท่ีสร้างแรงผลักดันให้กับ TPAC อย่างมาก 
และไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง 

ขณะนีเ้รามธีรุกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้ในอนิเดยี ขณะนีเ้รามศีกัยภาพ
ที่จะสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่และ
เติบโตเร็วที่สุดในโลกของอินเดีย   

นอกจากน้ี TPAC ยังมีอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลาง
จากสาขาของเราในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ครอบครัวของผมและผมได้ใช้เวลาสองสามเดือนอย่างมี
ความสุขในภูมิภาคนี้เมื่อปี 2564 เรามีโอกาสได้ใช้เวลาดีๆ 
กับลูกค้าจ�านวนมากในช่วงเวลาที่เราอยู่ที่นั่น 

ความมีพลวัตของพวกเขานั้นช่างน่าสนใจและสร้างแรง
บันดาลใจ 

เรามโีอกาสอนัดทีีจ่ะเตบิโตไปพร้อมกนักบัพวกเขา ร่วมกนั
เป็นหุน้ส่วนในขณะทีพ่วกเขาขยายธรุกจิในตลอดต่างๆ เช่น 
ซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ และแน่นอนว่าในแอฟริกา 

ภายในบริษัท TPAC เราเรียกภูมิภาคตะวันออกกลาง
และแอฟริกาว่า “เคร่ืองยนต์ที่ 3” เราเรียกอินเดียว่า 
‹เครื่องยนต์ที่ 2› และเราเรียกอาเซียนว่า ‹เครื่องยนต์ที่ 1› 

มีการปรากฎตัวขึ้นของชนชั้นผู้บริโภคที่ก�าลังเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ ซ่ึงก�าลังส�ารวจซูเปอร์มาร์เก็ตในท้องถิ่นหรือบน
คอมพิวเตอร์ มองหาสิ่งท่ีสะดุดตาพวกเขาทันทีทันใด 
ดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์นั้นส่งผลอย่างมากและแบรนด์ต่างๆ  
ก็ตระหนักดีถึงเรื่องนี้  

ความยั่งยืน ความสะดวกสบาย ฟังก์ชันการท�างาน และ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถตัดสินแพ้ชนะในการ
แข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ 

โอกาสส�าหรับบริษัทที่มีความยืดหยุ่นอย่าง TPAC นี้จะขึ้น
อยูก่บัการท�างานร่วมกบัลกูค้าอย่างใกล้ชดิ ช่วยให้พวกเขา
เข้าถึงหัวใจและความคิดของผู้บริโภคได้โดยวิธีการของเรา 

ธุรกิจของเราในปัจจุบัน [75 เปอร์เซ็นต์] มุ ่งเน้นไปท่ี
ภาคอาหารที่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมาย ทั้งน�้าผลไม ้
น�้าผึ้ง มัสตาร์ด เนย มาการีน มายองเนส ซอสมะเขือเทศ 
ผลิตภัณฑ์นม โยเกิร์ต นม น�้ามันเสียง เนยใส หมากฝร่ัง 
เกลือ อินทผลัม เกลือ พริกไทย สมุนไพร เครื่องเทศ มิ้นต์ 
บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป กาแฟ อาหารเสริมโปรตีน บิสกิต และ
แม้แต่สรุาทีม่แีอลกอฮอล์ เป็นต้น กลุม่ผลติภณัฑ์เภสชักรรม
ของเรารองรับสารนิวทราฟิวติคอลทั้งหมด เช่น วิตามินซี 
น�้ามันปลา วิตามินรวม และสูตรเพื่อสุขภาพที่เป็นของแข็ง
และของเหลวอื่นๆ อีกมากมาย ผมรู้สึกชื่นชมกลุ่มอาหาร
และยาที่ส�าคัญของเรามากยิ่งขึ้น พวกเขามีความยืดหยุ่น 
ในการรบัมอืกบัอุปสงค์ต่างๆ ตลอดช่วงโรคระบาดซ่ึงท�าให้
ผมรู้สึกอุ่นใจ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พวกเราก็มีความจ�าเป้น
ต้องบริโภคและเข้าถึงยารักษาโรค 
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นอกจากนี้ ลูกค้าจากกลุ่มเหล่านี้ให้ความส�าคัญกับโรงงาน
ผลิตที่มีการควบคุมสุขอนามัยระดับโลก ซึ่งเป็นความ
ต้องการที่เหมาะกับเราเป็นอย่างดี บรรจุภัณฑ์อาหารและ
ยาจะยังคงเป็นส่วนที่เราให้ความส�าคัญเป็นหลัก

เม่ือพูดถึงเรื่องให้ความส�าคัญแล้ว ผมเช่ือว่าผู ้มีส่วนได ้
ส่วนเสียของเราทุกท่านตระหนักดีว่าบริษัท TPAC ยังคง 
มุ่งเน้นไปที่พลาสติกแข็งอย่างต่อเนื่อง เมื่อผมเข้ามาเป็น 
CEO ของ TPAC ในปี 2559 น้ัน สิง่แรกท่ีผมท�าคือด�าเนนิการ 
ทบทวนเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับพื้นที่พลาสติกที่เราอยู่

เราได้ตรวจสอบธรุกจิจากสถานะทีเ่ป็นอยูอ่ย่างละเอยีดครัง้
แล้วครั้งเล่า่ในทุกขั้นตอนที่ส�าคัญของวิธีการ ตอนนี้เราได้
เข้าซื้อกิจการ 5* ครั้งตั้งแต่ผมมาอยู่ที่ TPAC ทั้ง 5 ยังคง
อยู่ในรูปแบบพื้นที่พลาสติก 

ซ่ึงคุณอาจถามว่าเพราะอะไรหรือ ค�าตอบคือเพียงเพราะ
เราเชื่อในบทบาทส�าคัญที่พลาสติกบางชนิดควรมีต่อไปใน
สังคมของเรา 

พลาสติกแข็ง (ขวด ถ้วย เจอร์รี่แคน ฝา ฯลฯ) จะจัดเก็บได้
ง่ายกว่า เนื่องจากพลาสติกเหล่านี้มักจะรักษามวลไว้และ 
ไม่แตก สลาย หรือหายไป ตรงกันข้ามด้วยซ�้า พวกมันเป็น
จุดสังเกตและมองเห็นได้ง่าย ซึ่งช่วยให้สามารถจัดเก็บได้
ง่ายขึ้น ทั่วโลกของเรานั้นตอนนี้มีอัตราการรวบรวมและ
รีไซเคิลพลาสติกที่ก�าลังดีขึ้น 

มีการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ไปในทางที่ดีขึ้น ในยุโรป 
เราก�าลังจะได้เห็นการเปิดตัวฝาขวดแบบผูกติด ซึ่งเป็นฝา 
ที่เชื่อมต่อกับตัวขวดอยู่ตลอดเวลา น่ีเป็นก้าวท่ีดีส�าหรับ 
การรวบรวมและการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 

ในอินเดีย เราทราบมาว่าบรรจภุณัฑ์อาหารรไีซเคลิประเภท 
PET จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในไม่ช้า 

การลงทุนในโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียนทั่วโลก เช่น การ
รีไซเคิลสารเคมีและเครื่องจักรกล ก�าลังมีมากขึ้น 

[ในปี 2564 TPAC ได้เปิดตัวโครงการจ�านวนมากซึ่งใช้ 
rPET ในส่วนการดูแลส่วนบุคคลของเรา] นี่เป็นเพียงการ
เริ่มต้น เราคาดว่าจะมีโครงการที่่ใช้เรซิ่นรีไซเคิลต่างๆ  
ตามมาอีกมากมาย 

ทีมออกแบบของเรายังได้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มี
ความยั่งยืนน้อยกว่า เช่น โพลีสไตรีน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
PET แทน

การลดน�้าหนักบรรจุภัณฑ์ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ออกแบบเป็นอีกหนึ่งด้านที่ทีมออกแบบของเรายังคง 
ผลกัดนัขีดจ�ากดัอย่างต่อเนือ่ง สิง่นีเ้กดิข้ึนได้ด้วยเทคโนโลยี
การประมวลผลที่มีความก้าวหน้าอย่างหน้าทึ่ง 

บรรจภุณัฑ์ท่ีถูกออกแบบมาอย่างด ีมคีวามทนทาน สามารถ
ใช้งานซ�้าได้หลายครั้งก็เป็นอีกหนึ่งด้านที่มีความเป็นไป
ได้หลากหลาย ผมอ่านเจอมาว่าสตาร์บัคส์ได้เปิดตัวร้าน
ทดลองเพื่อก�าจัดถ้วยกาแฟแบบใช้แล้วทิ้งในร้านและ
แทนที่ด้วยถ้วยพลาสติกอัจฉริยะที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ด้วย
เทคโนโลยี RFID  

การพัฒนาไบโอในพลาสติกเป็นอีกสาขาที่น่าสนใจที่เรา 
จะจับตาดูต่อไป 

ดูเหมือนว่าไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนในห่วงโซ่คุณค่า ก็มี
แต่การด�าเนินการในเชิงบวกมากมาย 

เม่ือค�านึงถึงความท้าทายที่เราต้องเผชิญในภายหน้า 
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราจึงต้องการ 
ทางแก้ปัญหาทีล่ดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และเศรษฐกจิหมนุเวยีนของพลาสตกิกเ็ป็นส่วนท่ีจ�าเป็นใน
การแก้ไขปัญหาโดยรวม  

ความเป็นไปได้ทั้งหมดนี้ท�าให้บริษัทของเรามีจุดมุ่งหมาย 
กล่าวง่ายๆ คือเราเช่ือในบทบาทของพลาสติกเพื่ออนาคต
ทีด่ขีองเรา และศกัยภาพในการสร้างมลูค่ามหาศาลส�าหรับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงคนรุ่นต่อไปของเราในอนาคต
ข้างหน้า     

สดุท้ายนี ้ผมอยากจะกล่าวถงึการเดนิทางของเราสูการเป็น
บรษิทัผลติภณัฑ์ ในค�าจ�ากดัความของเรา บริษทัผลติภณัฑ์
คอืบรษิทัทีมุ่ง่มัน่จะน�าเสนอผลติภณัฑ์และนวตักรรมใหม่ๆ 
เรารู้สึกว่า TPAC อยู่ในต�าแหน่งท่ีดีในการเริ่มคิดเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น 

เราเชือ่ว่าเราสามารถสร้างมลูค่าให้ได้กบัผลติภณัฑ์เกีย่วกบั
ส่วนฝาเปิดปิด ฝาหมุน และฝาแบบหัวปั๊ม ซึ่งมุ่งเน้นใช้กับ
ส่วนอาหารและยาเหมือนอย่างเคย 
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เรามีศักยภาพที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของ
กิจการที่มีอยู่ของเรา

ตวัอย่างเช่น เราให้บรกิารลกูค้าหลายร้อยรายในกลุ่มอาหาร
และยาทุกวัน

เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ฟังปัญหาที่ต้องเผชิญจาก
พวกเขาโดยตรงเกี่ยวกับทางเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่และ 
แรงบันดาลใจส�าหรับแบรนด์ของพวกเขา 

ดังนั้นเราจึงสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าที่พร้อมส�าหรับทาง
เลือกที่แปลกใหม่และได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

อีกด้านหนึ่งที่เราเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้นั้น
คือการคัดเลือกทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม พร้อมด้วย
กับนักออกแบบระดับโลกที่มีอิสระในการคิดและถือคติใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  

เมื่อมองออกไปข้างหน้าในปี 2022 พวกเราวางตัวเองให ้
อยใูนสถานะทีดี่งามมาก มโีอกาสมากมายรอเราอยูข้่างหน้า 

อย่างไรก็ตาม เราต้องยืนหยัด เตรียมพร้อมรับมือเร่ือง 
เลวร้ายต่างๆ ตลอดการเดินทางของ TPAC ไปสู่ความเป็น
ระดับโลก 

ขอขอบคุณบุคลากรของเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ส�าหรับอีกปีของการทุ่มเทในการท�างานและความเชื่อมั่น
ในบริษัทของเรา 

โชคดีครับ

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา
ประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกิจการ
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โครงสร้างรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์

	 ในประเทศ

		 ส่งออก		

	 รายได้อื่นๆ

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

โครงสร้างรายได้
รายได้ตามภูมิภาค

	 ในประเทศ

		 ส่งออก	

	 รายได้อื่นๆ

	 อาหาร	และเครื่องดื่ม 

  	เวชภัณฑ์	

	 ของใช้ในครัวเรือน

ในประเทศ

5%

12%

83%

ต่างประเทศ

1%

18%

81%

9%

19%

72%
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	(งบการเงิน)

งบก�าไรขาดทุนรวม

หน่วย:ล้านบาท ก�าไรก่อนต้นทุน
ทางการเงิน	ภาษีและค่า

เสื่อมราคา

ก�าไรก่อนต้นทุน
ทางการเงิน	ภาษีและ
ค่าเสื่อมราคาจากการ
ด�าเนินงานปกติ

ก�าไรสุทธิ ก�าไรสุทธิจากการ
ด�าเนินงานปกติ

2564 952 970 175 324

2563 862 864 353 354

เปลี่ยนแปลง 10.4% 12.3% -50.4% -8.5%

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น อัตราก�าไรก่อนต้นทุน
ทางการเงินภาษี	และ
ค่าเสื่อมราคาจากการ
ด�าเนินงานปกติ

อัตราก�าไรสุทธิจากการ
ด�าเนินงานปกติ

ก�าไรต่อหุ้น
(บาท)

2564 19.3% 18.5% 6.2% 0.47

2563 24.0% 21.4% 8.8% 0.99

เปลี่ยนแปลง -4.7% -2.9% -2.6% -52.5%

งบแสดงฐานะเงินรวม

สินทรัพย์รวม	(ล้าน
บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น	
(ล้านบาท)

หนี้สินสุทธิ	/	ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนที่ช�าระ
แล้ว	(ล้านบาท)

2564 7,127 2,484 1.12x 326.5

2563 4,724 2,121 0.86x 326.5

งบกระแสเงินสดรวม	

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด�าเนินงาน	(ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุน	(ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
จัดหาเงิน	(ล้านบาท)

2564 724 -1,157 502

2563 762 -242 -346

เปลี่ยนแปลง -5.0% 378.6% -245.0%
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ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ
และผลการดำาเนินงาน
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1. โครงสร้างและการดำาเนินการของกลุ่มบริษัท

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษทั พลาสตคิ และหบีห่อไทย จ�ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทั

ชั้นน�าในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป  

ซ่ึงในปัจจุบันมีโรงงานท่ีเป็นฐานการผลิตทั้งสิ้น 12 แห่ง  

ซึ่งตั้งอยู่ใน 4 ประเทศ ดังนี้

	โรงงาน 4 แห่ง ในประเทศไทย ในกรุงเทพปริมณฑล

	โรงงาน 5 แห่งในประเทศอนิเดีย ซึง่อยูท่างทศิตะวนัตก 

 และทิศเหนือของประเทศอินเดีย

	โรงงาน 2 แห่ง ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

	โรงงาน 1 แห่ง ในประเทศมาเลเซีย

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่ต้องการความ

สะอาดและปลอดภัยอย่างสูง สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของใช้

ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ตลอดจนเครื่อง

มืออุตสาหกรรม และเรายังมีธุรกิจที่ขยายไปยังสินค้าที่มี

รูปทรงทั่วไปในยี่ห้อ SUNPET 

บริษัทฯมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเลือก

ใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม สร้างแบบ

ผลิตภัณฑ์ 2 มิติ 3 มิติ และตัวอย่างต้นแบบเสมือนจริง 

(prototypes) การจัดสร้างแม่พิมพ์โดยผู้ผลิตที่ได้คุณภาพ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าสู ่กระบวนการผลิต  

โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

 กระบวนการฉีดขึ้นรูป (Injection Moulding)

 กระบวนการเป่าขึน้รปู (Extrusion Blow Moulding)

 กระบวนการขึ้นรูปแบบ PET (PET Moulding)

นอกจากนี ้ยงัมกีระบวนการเสรมิต่างๆ เช่น ตดิฉลาก งานพมิพ์ 

หรอืประกอบ ภายใต้ระบบการควบคุมการผลติและประกนั

คุณภาพ ISO 9001:2015 และ GMP ที่ไม่เฉพาะก�าหนด

มาตรฐานเครือ่งจกัรแต่ยงัครอบคลุมถงึสภาวะแวดล้อมทัว่

ทั้งโรงงานและครอบคลุมจนถึงการส่งมอบถึงลูกค้าในที่สุด

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้ง 

เป็นบรษิทัจ�ากดั เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2526 ประกอบธรุกจิ 

รบัจ้างผลติบรรจภุณัฑ์ท�าจากพลาสตกิประเภท ขวดและฝา 

และช้ินส่วนพลาสติกในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการ

ของลกูค้าในแต่ละอตุสาหกรรม เข้าจดทะเบยีนเป็น บรษิทั

จ�ากัด มหาชน เมือ่วนัท่ี 15 มถุินายน 2547 ได้ขยายการ

ประกอบธรุกิจ ออกเป็น 3 กระบวนการผลติ คอื กระบวนการ

ผลติแบบฉดี (Injection Moulding) กระบวนการผลติแบบ

เป่า (Extrusion Blow Moulding) และกระบวนการผลิต

แบบ PET (lnjection - Blow Moulding) โดยได้ท�าการ

ผลติภายใต้ระบบคณุภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 

และ GMP ทีไ่ด้การรบัรองมาตรฐานสากล จากสถาบัน AJA 

(Anglo Japanese American Registrars)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัด

ตั้ง TPAC Packaging India Private Limited ซ่ึงเป็น

บริษัทที่จัดตั้งในประเทศอินเดีย และลงทุนในสัดส่วน 

ร้อยละ 100 บรษิทัดงักล่าวจดัตัง้ขึน้โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่

เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise Containers 

Limited ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดท่ีไม่ได้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอินเดียและประกอบธุรกิจ

ผลิตหลอดพรีฟอร์ม (Preforms) และบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจาก

พลาสติค PET (Polyethylene Terephthalate) และ PP 

(Polypropylene) ในประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือ

หุน้ของบรษัิทฯมมีตอินมุตักิารลงทนุในบรษิทั คสัตอมแพค 

จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายวัสดุ

หีบห่อพลาสติค โดยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ 

ได้จดทะเบยีนเปลีย่นชือ่บรษัิทกบักระทรวงพาณชิย์จากเดมิ 

“บรษิทั คสัตอม แพค จ�ากดั” เป็น “บริษทั ทแีพค แพคเกจจิง้ 

(บางนา) จ�ากัด”
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ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯคร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันท่ี 4 

กรกฎาคม 2562 ในการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89 

ของ Sun Packaging Systems (FZC) ซึ่งเป็นบริษัทจ�ากัด 

ที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตปลอดอากรระหว่างประเทศของ

ท่าอากาศยานชาร์จาห์ (Sharjah Airport International 

Free Zone) ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ

ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากพลาสติก และเม่ือ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทน 

เพื่อซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89 ของ Sun Packaging 

Systems (FZC) เป็นที่เรียบร้อย

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 6/2563 เม่ือวนัที ่22 กนัยายน 

2563 ในการเข้าซือ้หุ้นทีเ่หลอืจ�านวน 42,153,915 หุน้ หรอื

คิดเป็นร้อยละ 20 ใน TPAC Packaging India Private 

Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ และเมื่อวันที่ 5 

ตุลาคม 2563 บริษัทฯได้จ่ายช�าระค่าตอบแทนด้วยเงินสด

ให้แก่กลุ่มของผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 20 ใน 

TPAC Packaging India Private Limited เป็นที่เรียบร้อย 

ทัง้นี ้ธุรกรรมการซือ้หุน้ดงักล่าวด�าเนนิการแล้วเสรจ็เมือ่วนั

ที่ 22 ตุลาคม 2563

 

เมือ่วนัท่ี 10 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ

ครั้งที่ 3/2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าซื้อหุ้น ในสัดส่วน

ร้อยละ 80 ของ Combi-Pack Sdn Bhd ซึง่เป็นบรษิทัจ�ากดั

ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย โดยประกอบธุรกิจ

ผลติบรรจภุณัฑ์พลาสตกิส�าหรบับรรจอุาหาร และทีป่ระชมุ

วสิามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2564 มมีตอินมุตักิารเข้าลงทุนเมือ่

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

1  TPAC Packaging India Private Limited

ส�านักงาน ตั้งอยู่ที่ 405 ACME Industrial Park Off 1 

B Patel Road, Goregaon East Mumbai Mumbai 

City MH400063 INDIA โดยบริษัท พลาสติค และหีบห่อ

ไทย จ�ากัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ใน 

TPAC Packaging India Private Limited ซึ่งปัจจุบันมี 

ทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วทั้งสิ้น 2,107,695,750 รูปี 

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 210,769,575 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

10 รูปี

2 	 บรษิทั	ทีแพค	แพคเกจจิง้	(บางนา)	จ�ากัด

ส�านักงาน ตั้งอยู่ที่ 75/2 ซอยร่วมใจ ถนนบางนา-ตราด 

กม. 18.8 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี สมุทรปราการ  

โดยบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)  

เข้าถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ในบริษัท ทีแพค แพคเกจ

จิ้ง (บางนา) จ�ากัด ซ่ึงปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระ

แล้วทั้งสิ้น 101,431,370 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 

10,143,137 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

3  Sun Packaging Systems (FZC)

ส�านักงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 600 M2 Warehouse B3-01, 02, 

03 Plot of Land T3-02, 03, 04 and 05 P.O. BOX 7784 

ชาร์จาห์ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดย บริษทั พลาสตคิ 

และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ ้นท้ังหมด  

ร้อยละ 89 ของหุ้นที่จดทะเบียนและจ�าหน่ายแล้วของ  

Sun Packaging Systems (FZC) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 

ทั้งสิ้น 300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,500 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์

 4  Combi-Pack Sdn Bhd

ส�านักงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 277, Jalan Haruan 1, Oakland 

Industrial Park, 70300 Seremban, Negeri Sembilan 

ประเทศมาเลเซีย โดย บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นทั้งหมด ร้อยละ 80 ของหุ้นที่

จดทะเบียนและจ�าหน่ายแล้วของ Combi-Pack Sdn Bhd 

ซ่ึงปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนท่ีช�าระแล้วท้ังส้ิน 2,000,000 

มาเลเซียริงกิต ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1 มาเลเซียริงกิต

ภายใต้การด�าเนินงานของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) จึงประกอบด้วยบริษัทย่อย 4 บริษัท ดังนี้
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1.1.1	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยมในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท	ฯ

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์	 
ต่อโลกและเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้ที่สนใจในบรรจุภัณฑ์พลาสติก

มุ่งมั่นที่จะทำางานอย่างตั้งใจ  
และนำาเสนอสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ

ค่านิยม

ความใฝ่ฝัน : 

บริษัทใฝ่ฝันที่จะเป็นบริษัทระดับโลก และเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นจากการใฝ่ฝัน

เชื่อในข้อมูล : 

ถ้าหากคุณไม่สามารถประเมินได้ 

คุณก็จะไม่สามารถพัฒนามันได้

เรียนรู้ตลอดชีวิต : 

เรามีความคิดที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา, 

คงความรู้สึกเป็นนักเรียนอยู่ เสาะหาความรู้ตลอด

การรับฟัง: 

ลูกค้าสื่อสารมา  

เรารับฟัง
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1.1.2	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
ปฏิทินเหตุการณ์ที่ส�าคัญ

ปี เหตุการณ์

2526 เริ่มก่อตั้งบริษัท	โดยมีโรงงานในย่านสาธุประดิษฐ์	ขยายการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2547

เพ่ิมทุนจดทะเบยีนทีช่�าระแล้วโดยผู้ถอืหุ้นเดมิจาก	40	ล้านบาทเป็น	80	ล้านบาท	บรษัิทฯได้แปรสภาพเป็นบรษัิท
มหาชนโดยมีทุนจดทะเบียนตั้งสิ้น	100	ล้านบาท	แบ่งเป็น	หุ้นสามัญ	100	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	
(ทุนช�าระแล้ว	80	ล้านหุ้น)

2548

ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน	
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด	 
เอ็ม	เอ	ไอ	ตั้งแต่วันที่	7	ธันวาคม	2548

2556

จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น	255	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	255	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 (ทุนช�าระ
แล้ว	200	ล้านหุ้น)	และเสนอให้ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯอายุ	3	ปีจ�านวน	55	ล้านหน่วย	 
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	50	ล้านหน่วย	และพนักงานของบริษัทฯ	5	ล้านหน่วย

2557

มีผู้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 ท้ังในส่วนท่ีให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	 และพนักงาน 
ของบริษัทฯ	ในระหว่างปี	2557	รวมจ�านวน	1,141,500	หน่วย	ท�าให้มีจ�านวนหุ้นที่จดทะเบียนและช�าระแล้ว	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	จ�านวน	201,327,025	หุ้น	คิดเป็นเงินรวม	201,327,025	บาท

2558

มีผู้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 ท้ังในส่วนท่ีให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	 และพนักงาน 
ของบริษัทฯ	 ในระหว่างปี	 2558	รวมจ�านวน	2,734,500	หน่วย	ท�าให้มีจ�านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช�าระแล้ว	 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	จ�านวน	208,766,400	หุ้น	คิดเป็นเงินรวม	208,766,400	บาท

กลุ่มครอบครวัโลเฮยีเข้ามาซือ้หุ้นส่วนใหญ่จากกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่เดมิจ�านวนสัดส่วน	60.55%	และได้มีการ
เปลี่ยนอ�านาจการควบคุมส่วนใหญ่ของบริษัทฯ

2559

มีผู้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯระหว่างปีจนส้ินสุดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันท่ี	 19	พฤษภาคม	 2559	 ท้ังในส่วนท่ีให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	 และพนักงานของบริษัทฯ	 ในระหว่างปี	 2559	 
รวมจ�านวน	45,051,276	หน่วย	ท�าให้มีจ�านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช�าระแล้ว	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2559	
จ�านวน	253,817,676	หุ้น	คิดเป็นเงินรวม	253,817,676	บาท	มีผู้มาใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 98%	
ของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออก
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ปี เหตุการณ์

2560

ที่ประชุมกรรมการบริษัท	ครั้งที่	6/2560	วันที่	14	พฤศจิกายน	2560	มีมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของบริษัท	
ซันไรส์	 คอนเทนเนอร์ส	จ�ากัด	 	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลอดพรีฟอร์มและบรรจุภัณฑ์ท่ีท�าจาก	พลาสติก	PET,	PP	 
รวมทั้งกรอบ	LED	ด้วยวิธีการ	“ควบรวมกิจการ"	หรือวิธี	"การเข้าซื้อหุ้น"	มูลค่าตอบแทนการซื้อขายไม่เกิน 
4,692	 ล้านรูปีอินเดีย	 (เทียบเท่ากับประมาณ	 2,383	 ถ้านบาท)	 และได้มีการแต่งทั้งบริษัท	 ดิสคัฟเวอร	์
แมนเนจเม้นท์เป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการเงินเพื่อให้ความเห็นในการเข้าซื้อกิจการ	โดยจะต้องผ่านมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2561	ซึ่งก�าหนดขึ้นในวันที่	15	มกราคม	2561	(ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริษัทฯ
ไม่มีส่วนได้เสีย	หรือเกี่ยวข้องใด	ๆ	กับบริษัท	ซันไรส์	คอนเทนเนอร์ส	จ�ากัด)

ได้มีการจัดท้ังบริษัทย่อยในประเทศอินเดียโดยได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 
ครั้งท่ี	 6/	 2560	 เม่ือวันท่ี	 14	พฤศจิกายน	 2560	 ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินเดียเสร็จส้ิน 
เม่ือวนัท่ี	7	ธนัวาคม	2560	โดยใช้ชือ่ว่า	บรษัิท	ทีแพค	แพคเกจจิง้	อนิเดยี	จ�ากัด	มีวตัถปุระสงค์เพือ่เข้าซือ้บรษัิท	
ซันไรส์	คอนเทนเนอร์ส	จ�ากัด	ณ	31	ธันวาคม	2560	บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว	100,000	รูปี

หลังวันท่ี	31	ธนัวาคม	2560	ทุนจดทะเบยีนและทุนท่ีออกและช�าระแล้วของบรษิทัย่อย	เพิม่ขึน้เป็น	300,000,000	
รูปี	และ	110,100,000	รูปีตามล�าดับ

2561

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งท่ี	 3/	2561	 เมื่อวันที่	 6	 มีนาคม	2561	 มีมติอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้นสามัญ
ทั้งหมดของบริษัท	คัสตอม	แพค	จ�ากัดโดยเสร็จสิ้นเมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	2561	และได้เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	 
ทีแพค	แพคเกจจิ้ง	(บางนา)	จ�ากัด	

เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2561	บริษัท	ทีแพค	แพคเกจจิ้ง	อินเดีย	จ�ากัด	ได้เข้าควบรวมกิจการกับบริษัท	ซันไรส์	
คอนเทนเนอร์ส	จ�ากัด	เป็นที่เรียบร้อย

2562

วันท่ี	 30	กรกฎาคม	2562	บริษัท	พลาสติค	 และหีบห่อไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้เข้าซ้ือหุ้นของกิจการ	Sun	 
Packaging	Systems	(FZC)	ในสัดส่วน	89%	ของหุ้นจดทะเบียนที่ช�าระแล้วทั้งหมด	

วนัท่ี	27	พฤศจกิายน	2562	บรษัิทฯ	ได้จดทะเบียนเพิม่ทุนจดทะเบียนท่ีช�าระแล้วของบรษัิท	จ�านวน	72,732,323	
หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 1	บาท	 รวมมีทุนจดทะเบียนท่ีช�าระแล้ว	 ท้ังส้ิน	 326,449,999	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้	 
หุ้นละ	1	บาท

2563
วันท่ี	 26	 ตุลาคม	2563	บริษัท	พลาสติค	 และหีบห่อไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนท่ีเหลือ	 20%	 
ของบริษัท	ทีแพค	แพคเกจจิ้ง	อินเดีย	จ�ากัด	

2564
วันที่	1	มิถุนายน	2564	บริษัทพลาสติค	และหีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้เข้าซื้อหุ้นของกิจการ	Combi-Pack	
ในสัดส่วน	80	%	ของหุ้นจดทะเบียนที่ช�าระแล้วทั้งหมด	

1.1.3	ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน
ในปี 2564 บริษัทไม่มีการระดมทุนจากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
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1.1.4	ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลบริษัทหลัก

ชื่อบริษัท: บริษัท	พลาสติค	และหีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ TPAC 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป

Website www.thaiplaspac.com

เลขที่จดทะเบียนบริษัท:		 0107547000575

วันที่ก่อตั้งบริษัท: 1	สิงหาคม	2526	

ทุนจดทะเบียน 326,550,000	บาท		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	326,550,000	หุ้น		มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

ทุนช�าระแล้ว 326,449,999	บาท		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	326,449,999	หุ้น		มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

งวดปีการเงิน 31	ธันวาคม	

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 77	ซอยเทียนทะเล	30	ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล	แขวงท่าข้าม	เขตบางขุนเทียน	
กรุงเทพมหานคร	10150	
โทรศัพท์		02	897-2250-1	โทรสาร		02	897-4694											

ที่ตั้งสาขา	0001 3/1,	3/2	ซอยเทียนทะเล	15	ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล	แขวงแสมด�า
เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	10150	โทรศัพท์		02-892-0261-4

ที่ตั้งสาขา	0002 75/2	ซอยร่วมใจ	ถนนบางนา	-	ตราด	กม.18.8	ต�าบลบางโฉลง	อ�าเภอบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ

นายทะเบียนหลักทรัพย์: บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
93	ถนนรัชดาภิเษก	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	02-009-9000		Fax	02-009-9991		

ผู้สอบบัญชีบริษัท นางสาวรุ้งนภา	เลิศสุวรรณกุล	(ทะเบียนเลขที่	3516)	หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ		มานิตขจรกิจ	(ทะเบียนเลขที่	4521)	หรือ
นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	(ทะเบียนเลขที่	3972)	หรือ
นางสาวอรวรรณ	เตชวัฒนสิริกุล	(ทะเบียนเลขที่	4807)	
นางสาวเกิดศิริ	กาญจนประกาศิต	(ทะเบียนเลขที่	6014)
เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ	จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
สังกัด	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	
193/136-137	ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	
กรุงเทพมหานคร	10110	โทรศัพท์	02-264-0777

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท	ส�านักงานกฎหมาย	แคปปิตอล	จ�ากัด
เลขที่	44	ชั้น	16	อาคาร	สมูทไลฟ์,	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสาทร	เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร	10150
โทรศัพท์	02-633-9088	แฟกซ์	02-633-9089

นักลงทุนสัมพันธ์ IR@tpacpackaging.com	

เลขานุการบริษัท	 Secretary@tpacpackaging.com
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ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท TPAC	PACKAGING	INDIA	PRIVATE	LIMITED
ประเภทธุรกิจ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป
CIN U74999MH2017PTC301190
ROC Code RoC-Mumbai
หมายเลขทะเบียนบริษัท 301190
วันจดทะเบียนเป็นบริษัทย่อย 7	ธันวาคม	2560
ทุนจดทะเบียน 2,450,000,000	รูปี

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	245,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	รูปี
ทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 2,107,695,750	รูปี	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	210,769,575	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	รูปี
งวดปีการเงิน 31	มีนาคม
สถานที่ตั้งบริษัท	 405-408	ACME	INDUSTRIAL	PARK	OFF	I	B	 

PATEL	ROAD,	GOREGAON	EAST	MUMBAI	Mumbai	City	MH	400063	
INDIA

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย Chandhiok & Associates
Advocates	and	Solicitors	C-524	Defence	Colony	New	Delihi-110024	
India

ส�านักงานผู้ตรวจสอบบัญชี SRBC & Co LLP (Statutory Auditor)
12th	Floop,	The	Ruby,	Ruby	Mill,	Senapati	Bapat	Marg,	Dadar	(West),	
Mumbai,	Maharshtra	400028,	India

ข้อมูลบริษัทย่อย	

ชื่อบริษัท บริษัท	ทีแพค	แพคเกจจิ้ง	(บางนา)	จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป
วันจดทะเบียนเป็นบริษัทย่อย 02	พฤษภาคม	2561
หมายเลขทะเบียนบริษัท 0105512000275
งวดปีการเงิน 31	ธันวาคม
ทุนจดทะเบียน 101,431,370	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	10,143,137	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท
ทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 101,431,370	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	10,143,137	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท
สถานที่ตั้งบริษัท 75/2	ซอยร่วมใจ	ถนนบางนา-ตราด	กม.	18.8	ต�าบลบางโฉลง	อ�าเภอบางพลี	

จังหวัด	สมุทรปราการ
ผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	193/136-137	ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	 

ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	
โทรศัพท์	02-264-0777
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ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท Combi-Pack Sdn Bhd

ประเภทธุรกิจ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป

วันจดทะเบียนเป็นบริษัทย่อย 1	มิถุนายน	2564

หมายเลขทะเบียนบริษัท	 200701002726	(760724-T)

งวดปีการเงิน	 31	ธันวาคม

ทุนจดทะเบียน 2,000,000	MYR	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	2,000,000	หุ้น	 
มูลค่าหุ้นละ	1	MYR

ทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 2,000,000	MYR	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	2,000,000	หุ้น	 
มูลค่าหุ้นละ	1	MYR

สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่	277,	Jalan	Haruan	1,	Oakland	Industrial	Park,	70300	 
Seremban,	Negeri	Sembilan	ประเทศมาเลเซีย

ผู้สอบบัญชีบริษัท Deloitte PLT (Malaysia)
Level 16, Menara LGB
1,	Jalan	Wan	Kadir,	Taman	Tun	Dr.	Ismail
60000	Kuala	Lumpur,	Malaysia
Tel:	+6018	–	218	4978

ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท SUN	PACKAGING	SYSTEMS	(FZC)

ประเภทธุรกิจ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป

วันจดทะเบียนเป็นบริษัทย่อย 30	กรกฎาคม	2562

หมายเลขทะเบียนบริษัท	 002538

งวดปีการเงิน	 31	ธันวาคม

ทุนจดทะเบียน 450,000	AED	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	300	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	150	AED

ทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 450,000	AED	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	300	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	150	AED

สถานที่ตั้งบริษัท 600	M2	WAREHOUSE	B3-01,02&03	PLOT	OF	LAND	 
T3-02,03,04&05	P.O.BOX	7784,	SHARJAH,	 
UNITED	ARAB	EMIRATES	

ผู้สอบบัญชีบริษัท EY	Dubai	P.O.	Box	9267
ICD	Brookfield	Place,	AI	Mustaqbal	street,	Dubai	International	 
Financial	Centre,	P.O.Box	9267,	Dubai,	United	Arab	Emirates
Dubai@ae.ey.com
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1	โครงสร้างรายได้

รายได้จากการด�าเนินงานที่ประเทศไทย

รายได้แบ่งตามภูมิภาค
2563 2564

ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขายในประเทศ 1,595 88% 1,711 87%

รายได้จากการขายต่างประเทศ 222 12% 252 13%

รายได้อื่นๆ	 45 3% 110 6%

หัก:	รายการระหว่างกัน (50) -3% (113) -6%

รวมรายได้ 1,812 100% 1,960 100%

รายได้แบ่งตามอุตสาหกรรม
2563 2564

ล้านบาท % ล้านบาท %

บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1,091 60% 1,315 67%

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ 407 22% 367 19%

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับของใช้ในครัวเรือน	และอุตสาหกรรม 319 18% 281 14%

รายได้อื่นๆ 45 3% 110 6%

หัก:	รายการระหว่างกัน (50) -3% (113) -6%

รวมรายได้ 1,812 100% 1,960 100%

รายได้จากการด�าเนินงานในต่างประเทศ

รายได้แบ่งตามอุตสาหกรรม
2563 2564

ล้านบาท % ล้านบาท %

บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1,698 76% 2,525 75%

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ 487 21% 620 18%

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับของใช้ในครัวเรือน	และอุตสาหกรรม 15 1% 204 6%

รายได้อื่นๆ 41 2% 39 1%

หัก:	รายการระหว่างกัน (13) -1% (19) -1%

รวมรายได้ 2,228 100% 3,369 100%
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1.2.2	ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มธุรกิจตามประเภทอุตสาหกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.	บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม	

แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้  

1 	 ผลิตภัณฑ์นมและกาแฟ

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นม หลักๆ จะเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับ

นมสด และโยเกิร์ต ซึ่งบรรจุภัณฑ์นมสดจะมีทั้งขนาดเล็ก

และขนาดใหญ่ ที่เป็นแกลลอนซ่ึงรวมถึงที่มีฝาปิดแบบ

พิเศษและบรรจุภัณฑ์โยเกิร์ตมีทั้งที่เป็นถ้วยและเป็นขวด 

นอกจากน้ีเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์กาแฟท่ีเป็น

ฝาเกลียวด้านบน และขวดส�าหรับบรรจุผงหรือเมล็ดกาแฟ

2 	 	 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร	

บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะส�าหรับอาหารชนิดต่างๆ เช่น 

ลูกอม หมากฝรั่ง ถั่ว และน�้ามันพืช เป็นต้น

3 	 ผลิตภัณฑ์อาหาร	

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับแยม เนย ซอสมะเขือเทศ ซอสต่างๆ  

(เช่น ซอสหอยนางรม, ซอสพริก, ซีอิ้วขาว) และ เครื่องปรุง 

อาหารอื่นๆ ซึ่งมีทั้งที่เป็นรูปแบบขวดบีบ และมีฝาปิด

ส�าหรับพวกซอส โดยฝากปิดจะมีแถบป้องกันการเปิด

ภายในและฝากรอบนอก เพื่อป้องกันอากาศเข้าไปใน 

บรรจุภัณฑ์

4 	 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

ได้แก่ มดีหรอืส้อมพลาสตกิท่ีใช้แล้วท้ิง ขวดบรรจเุกลือ พรกิ

ไทย เป็นบรรจุภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้ของเรา

5 	 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

ที่นี่เราให้ความส�าคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่น�้าดื่ม

ธรรมดาและน�า้อดัลม ตัวอย่างเช่น เราได้ท�างานกบัแบรนด์

ช้ันน�าในตลาดท่ีผลิตน�้ามะพร้าว ชาเขียว และน�้าด่ืมผสม

วิตามิน ซึ่งบรรจุภัณฑ์ของเรา สามารถออกแบบให้มีขนาด

หรือรูปแบบ ที่แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงปกติ 

ที่เห็นได้ทั่วไป

2.	บรรจุภัณฑ์ส�าหรับของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์
 

บรรจุภณัฑ์กลุ่มนี้ส่วนใหญจ่ะเปน็ประเภทขวดและมฝีาปดิส�าหรับมาตรฐานผลติภัณฑ ์เวชภณัฑ์ สารเข้มขน้ น�า้ยาบ้วนปาก 

โลชั่นท�าความสะอาดผิว สบู่ และแชมพู น�้ามันทาตัว และยาระงับกลิ่นกาย เป็นต้น
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3.	บรรจุภัณฑ์ส�าหรับของใช้ในครัวเรือนและอุสาหกรรม

ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดและฝาส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์น�้ายาล้างพื้นและสุขภัณฑ์ ตลับน�้าหอมดับกลิ่น  

ฝาสเปรย์ปรับอากาศ ฝาสเปรย์น�า้ยาก�าจดัแมลง ขวดน�า้ยา

ฆ่าเชือ้ ตลอดจนเครือ่งใช้ท�าความสะอาดบ้าน เช่น แปรงถูพืน้ 

เป็นต้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ต้องค�านึงถึงความทนทานต่อเคมี

เป็นอย่างมาก

ของใช้ในอุตสาหกรรมประกอบด้วย อุปกรณ์ทางด้านโดย

ลักษณะของพลาสติกประเภทนี้จะทนความร้อนได้สูงและ

ป้องกันการกระแทก

1.2.3	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 

หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและส�ารองการด้อยค่าต่างๆ ตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท
มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม	ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2563 31	ธันวาคม	2564

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 211.53 348.15

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 266.32 372.99

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 902.62 1,283.03

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 11.16 14.81

ยานพาหนะ 2.23 5.28

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 82.24 114.41

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 1,476.10 2,138.67



21รายงานประจำาปี 2564

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าสุทธิตาม

บัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและส�ารองการด้อยค่าต่างๆ ตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท
มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2563 31	ธันวาคม	2564

เครื่องหมายการค้า 179.72 187.95

ความสัมพันธ์กับลูกค้า 168.32 425.50

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5.46 5.54

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 353.50 618.99

เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย
สัดส่วนการ

ลงทุน	(ทางตรง)
	(ร้อยละ)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม	
ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2563 31	ธันวาคม	2564

TPAC Packaging India Private Limited 100% 2,069.15 2,069.15
บริษัท	ทีแพค	แพคเกจจิ้ง	(บางนา)	จ�ากัด 100% 107.00 107.00

Sun Packaging Systems (FZC) 89% 384.59 384.59

Combi-Pack Sdn Bhd 80% - 1,013.26

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 2,560.74 3,574.00

1.2.4	งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี  –
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.2	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ	10	
ไม่มี

บริษัท	พลาสติค	และหีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ทีแพค	แพคเกจจิ้ง	
(บางนา)	จ�ากัด 100%

TPAC Packaging India 
Private Limited 100%

Sun Packaging  
Systems (FZC) 89%

Combi-Pack Sdn. 
Bhd 80%

TPAC Packaging India II 
Private Limited
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1.3.3	ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 

ชื่อบุคคลหรือกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์

TPAC Packaging India Private Limited บริษัทย่อย

บริษัท	ทีแพค	แพคเกจจิ้ง	(บางนา)	จ�ากัด บริษัทย่อย

Sun Packaging Systems (FZC) บริษัทย่อย

Combi-Pack Sdn Bhd บริษัทย่อย

TPAC Packaging India II Private Limited บริษัทย่อย

นายอานุช	โลเฮีย ผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท	อินโดรามา	ปิโตรเคม	จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ	ผู้ถือหุ้น
และผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัท	อินโดรามา	โพลีเมอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ	ผู้ถือหุ้น
และผู้บริหารของบริษัทฯ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
และผู้บริหาร

1.3.4	ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 นายอานุช	โลเฮีย 227,479,192 69.66%

2 นายเอกวุฒิ	เนื่องจ�านงค์ 22,600,000 6.92%

3 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 10,363,900 3.17%

4 นางสาวอนุตรีย์	เนื่องจ�านงค์ 8,000,000 2.45%

5 นายธีรวิทย์	บุษยโภคะ 7,560,000 2.32%

6 Morgan Stanley & Co. International PLC 3,651,000 1.12%

7 นางธิติมา	หวังธีระประเสริฐ 2,400,000 0.74%

8 นายสุเมธ	เจนกุลประสูตร 2,261,000 0.69%

9 นายนิติ	เนื่องจ�านงค์ 1,599,000 0.49%

10 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) 1,472,500 0.45%

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นมีจ�านวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 39,162,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.99%
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1.4 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 326,550,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 326,550,000 หุ้น 

มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท และมทีนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 326,449,999 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 326,449,999 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1.5	การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี -

1.6	นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงิน

ส�ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพ

คล่อง ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆในอนาคต โดยให้อ�านาจคณะกรรมการของบรษิทัฯพจิารณาและการด�าเนนิการ 

ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2564 บริษทัได้ประกาศจ่ายเงนิปันผล จากก�าไรสทุธจิากการด�าเนนิงานของบริษทัในปี 2564 จ�านวน 0.141 บาทต่อหุ้น 

โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปี	2562 ปี	2563 ปี	2564**

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) 0.125 0.292 0.141

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	(%)* 1.25% 2.35% 0.90%

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%) 30.1% 30.0% 30.1%

* อัตราผลตอบแทนเงินปันผลค�านวณจากราคาปิดในแต่ละช่วงระยะเวลาของการด�าเนินงานในปีนั้นๆ

** บริษัท ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2564 หุ้นละ 0.141 บาท ซึ่งการจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ประจ�าปี 2565
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโนบายและแผนบริหารความเสี่ยง

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดประเภทความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ โดยทางตรง

หรือทางอ้อมต่อบรษัิท ดังนัน้บรษัิทจงึได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพจิารณาความเสีย่งข้ึนเพือ่ทบทวนและพจิารณาแนวทาง 

ปัองกนัปัจจยัเสีย่งเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายบริหารจดัการให้อยูใ่นความควบคมุอย่างเหมาะสม 

โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดัหาผูต้รวจสอบภายในและพจิารณารายงานผลการตรวจสอบทีม่ผีลกระทบต่อปัจจยัเสีย่ง 

โดยมีนโยบายการจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้

2.2 ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง

1.	ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ

Polyolefins เป็นวัตถุดิบหลักของวัตถุดิบที่ใช้ในการ

ผลิต และเป็นส่วนใหญ่ของต้นทุนสินค้า ปัจจัยหลักท่ีมี 

ส ่วนสัมพันธ์ และมีผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติค 

ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน เม็ดพลาสติก ในแต่ละ

ช่วงเวลา ซ่ึงมีโอกาสท่ีอาจเกิดความไม่สมดุลท�าให้ราคา

เปลี่ยนแปลง เช่นการที่โรงงานผู้ผลิตปิดเพื่อซ่อมบ�ารุง 

หรือเหตกุารณ์ทีท่�าให้อปุทานเปลีย่นแปลงไป และทีส่�าคญั 

อกีส่วนหนึง่ คือราคาน�า้มัน ท่ีมกีารผนัผวนตามกลไกลตลาด

โลก ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยส่งผลต่อราคาเม็ดพลาสติก และส่งผล

ต่อต้นทุนของบริษัท

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กลยทุธ์ในการป้องกันความเสีย่งจากผลกระทบของปัจจยัราคาวตัถดุบิ ในการจดัหาแหล่งผูจ้ดัจ�าหน่ายวัตถดุบิ และราคาทีผ่นัผวน คือ

1  บริษัทได ้มีการเจรจาตกลงกับลูกค ้าหลักใน
เร่ืองของการปรับราคาขายสินค้า ตามราคาเม็ดพลาสติก  
ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา เพื่อรองรับความเสี่ยง
จากราคาในช่วงเวลาน้ันๆ ท�าให้สามารถมีช่วงเวลาปรับ
ตัวและบริหารจัดการ และปรับราคาเป็นไปอย่างมีระบบ  
ซึ่งจะสามารถท�าให้บริษัทควบคุมอัตราต้นทุน ก�าไรได้
อย่างสม�่าเสมอ ด้วยราคาที่เป็นธรรม อันเป็นกลยุทธ์ของ 
ความยั่งยืนด้วยส่วนหนึ่ง 

2  บริษัทได้กระจายความเสี่ยง ด้วยการซื้อเม็ด

พลาสติคที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า จาก 

ผูจ้�าหน่ายหลายราย ในประเทศ ซ่ึงสามารถป้องกันความเสีย่ง

จากการขาดแคลนวัตถุดิบ และการผูกขาดราคา

2.	ความเสี่ยงด้านการด�าเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงในแง่การด�าเนินธุรกิจอันเป็นผลจากกระบวนการหรือนโยบายที่ล้มเหลว รวมไปถึงความผิดพลาดของ ระบบการ
ปฏิบติังานตลอดระยะเวลา 35 ปี บรษัิทมคีวามมุง่มัน่พฒันาระบบการรับรองคณุภาพ ISO 9000 และสร้างระบบงาน รวมถงึ
ก�าหนดแนวการปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องและในการด�าเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ
ก�ากับดูแลและมีผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกที่อยู่ในระดับแนวหน้าในการตรวจสอบและให้ความเห็นในเรื่องความเสี่ยง
ที่อาจมีผลกระทบด้านต่างๆเป็นประจ�าทุกไตรมาส ละอยู่ภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแม้กระทั่งด�าเนินการอยู่ภายใต้การตรวจสอบของลูกค้าในการตรวจระบบคุณภาพ มาตรฐานผู้ผลิตเหล่านี ้

ล้วนเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน และระบบการท�างาน
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3.	ความเสี่ยงในด้านทรัพย์สิน

ความเสี่ยงในด้านทรัพย์สินซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมและสี่งอ�านวยความสะดวก เช่น ภัยธรรมชาต ิ
สภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง และความเสยีหายต่อทรพัย์สนิในเหตกุารณ์ดงักล่าวซึง่อาจก่อผลกระทบต่อการ ด�าเนนิงานของ
ธุรกิจและความสูญเสียทางด้านการเงิน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงโดยท�าประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด ครอบคลุมถึงธุรกิจหยุดชะงัก ระยะเวลา
รอบกรมธรรม์ 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความเสี่ยงภัยดังกล่าวอาจมีผลจากความเสียหายต่อเนื่องมายังผลการด�าเนินงานและ
ทรัพย์สิน นอกจากนัน้บรษิทัยงัมกีารท�าประกนัภยัการขนส่งยวดยานพาหนะรวมถึงประกนัความรบัผดิต่อตวัผลติภัณฑ์ของ
บริษัทต่อบุคคลที่สาม

 

4.	ความเสี่ยงด้านปริมาณสินค้าคงเหลือ

บริษัทมีจ�านวนลูกค้าหลายรายและรายการสินค้าที่หลากหลายมากกว่าหนึ่งพันรายการ ดังนั้นในการควบคุมปริมาณสินค้า
และระบบคลังสินค้า โลจิสติกส์ ครอบคลุมถึงห่วงโซ่อุปทาน เป็นกระบวนการท่ีส�าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะรองรับการส่งมอบ
สินค้าให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาระบบสินค้าคงคลังและมีการพัฒนาระบบควบคุมข้อมูลที่ครอบคลุมครบวงจรของ ระบบห่วงโซ่
อุปทาน ตั้งแต่การจัดซื้อ รับเข้าวัตถุดิบ วางแผนการผลิต จนกระทั่งระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และขนส่งสินค้าเพื่อส่งมอบ
ไปยังลูกค้าจนถึงปลายทางภายใต้ระบบโครงสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลที่ครบครันอีกทั้ง 

การขยายพื้นที่คลังสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพ

5.	ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจระหว่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท การผันผวนของสกุลเงิน
ต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างสกุลเงินท่ีเป็นต้นทุนในการด�าเนินงานและสกุลเงินที่เป็น
รายได้ของบริษัท โดยในส่วนของการจ�าหน่ายสินค้าส่งออก จะก�าหนดราคาโดยอิงกับเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ  ในขณะที่ต้นทุน
ในการด�าเนินงานจะอยู่ในสกุลเงินท้องถิ่น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษทัมกีารลดความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น โดยการท�าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยมรีะยะเวลาไม่เกนิ 90 วนั เพือ่ป้องกนั
ความเสี่ยงด้านผลการด�าเนินงานของบริษัท

6.	ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ

มหภาคและ นโยบายการเงิน ซึ่งความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย เป็นความเส่ียงท่ีจะข้ึนในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยตลาด และมีการจัดการกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ในภาวะที่อัตรา

ดอกเบี้ยมีความผันผวน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท

7.	ความเสี่ยงจากการทุจริต

ในการจัดการองค์กรนั้นเป็นไปได้ที่อาจมีความเส่ียงของการทุจริต ซ่ึงความเสี่ยงดังกล่าวน้ันมีทุกระดับช้ันขององค์กรที่มี 
ส่วนสัมพันธ์กับกิจกรรมการด�าเนินงานแต่ละส่วนงาน ทีมีส่วนเกี่ยวเนื่องทั้งภายใน และผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก

ผลกระทบของการทุจริตซึ่งอาจเกิดในการบริหารจัดการองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง ความสูญเสียทางการเงิน 
การสูญเสียชื่อเสียง ความเชื่อมั่นต่อสาธารณะชน และผู้มีส่วนได้เสีย และอื่นๆ ซึ่งมีผลต่อพนักงานและองค์กรโดยรวม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพในการป้องกันการทุจริต โดยการการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ 
แจ้งเบาะแสมายังหัวหน้าส่วนก�ากับดูแลการปฏิบัติการองค์กรที่ชัดเจนและมีนโยบายเก็บข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแสเป็น 
ความลับ เพื่อปกป้องสิทธิและผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส และการจัดอบรมให้ความรู้ต่อพนักงานท้ังระดับต้นและระดับ
บริหารรวมถึงบรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน แม้กระท่ังภายในองค์กรเองบริษัทก็จัดให้มีกล่องรับข้อร้องเรียน 
จากภายในโดยไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล

8.	ความเสี่ยงจากการเข้าซื้อ	และการควบรวมกิจการ

บริษัทมีแนวทางการขยายกิจการโดยการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ ซึ่งกระบวนการในการเข้าซื้อ และการควบรวมกิจการ
น้ันย่อมมคีวามเสีย่งเกดิขึน้ เช่น ความเสีย่งจากการก่อหนีเ้พือ่เข้าท�ารายการและความเสีย่งจากการลดลงของกระแสเงนิสด
จากการด�าเนินงานส่งผลท�าให้ผิดข้อก�าหนดทางการเงินที่สถาบันการเงินก�าหนดไว้ได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การลดความเสีย่งจากการเข้าซือ้และควบรวมกจิการนัน้ ทีมผูบ้รหิารได้ทุ่มเทเวลาและทรพัยากรอย่างมาก (ท้ังภายในองค์กรเอง  
และการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย และด้านการเงิน) ในการจัดท�าบท
วิเคราะห์ในด้านต่างๆ ของบริษัทเป้าหมาย โดยขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาหลายเดือนก่อนที่บริษัทจะสรุปเงื่อนไขในการเข้าท�า
รายการ
อีกทั้งบริษัทเลือกเข้าซื้อกิจการที่มีลักษณะธุรกิจแบบเดียวกับบริษัท คือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติค ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์
ในการด�าเนินธุรกิจนี้มาอย่างยาวนานถึง 35 ปี ส่งผลท�าให้บริษัทมีความเข้าใจถึงเทคโนโลยีการผลิต และอุตสาหกรรมนี้
เป็นอย่างดี

9.	ความเสี่ยงด้านมุมมองของผู้บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 

ปัจจุบัน แนวโน้มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เน้นการทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเริ่มเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่ด ี
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่อาจเป็นการเข้าใจผิดต่อการบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ ซ่ึงอาจส่ง 
ผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ได้ร่วมมือกับลูกค้า ในการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวโน้ม 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
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3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โดยตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้

เสยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐานของหลกัจรยิธรรม

และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน

ด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทให้ความส�าคัญกับ

พนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ โดยมุ่งมั่นสร้างความมั่นคง

และความก้าวหน้าในอาชพีการงานกบัทกุคนอย่างเท่าเทียม 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม 

ในเรือ่งคณุภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย

ตระหนกัถึงความส�าคญัของสิง่แวดล้อมและความปลอดภัย

ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการที่ 5 หมวด คือ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



29รายงานประจำาปี 2564

โดยนอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม ซึ่งมีการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นที่ส�าคัญ

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองของบริษัทฯ

นักลงทุน การได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความโปร่งใสของข้อมูล

จัดท�ารายงานประจ�าปี	 และอัพเดตข่าวเสมอ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส�าคัญ	จัดท�ารายงานด้วย
ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส

คู่ค้า การส่ังซื้อท่ีสม�่าเสมอการด�าเนินงานที่มี
คุณภาพ

บริษัทฯ	 ด�าเนินการส่ังซื้อเป็นไปตามข้อตกลง 
มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

ลูกค้า การผลิตท่ีมีมาตรฐาน	 ผลิตภัณฑ์ท่ีมี 
คณุภาพ	ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

โรงงานได้รับคุณภาพและความปลอดภัยด้าน
อาหาร	 เลือกใช้เม็ดพลาสติกท่ีสามารถรีไซเคิล 
ได้	100%	มีการประชมุเพือ่สร้างสัมพนัธ์กับลกูค้า

ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย	มีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เลือกใช้เม็ดพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้	100%
มีสัญลักษณ์รีไซเคิล	 ในขวดพลาสติกท่ีสามารถ
รีไซเคิลได้

พนักงาน/แรงงาน
ข้ามชาติ

ความม่ันคงจากค่าตอบแทนและสวสัดิการ
โอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาความรู ้
ใหม่ๆอยู่เสมอ

จ่ายค่าตอบแทน	 และสวัสดิการให้แก่พนักงาน
อย ่าง เหมาะสมมีการจัดสัมมนาฝ ึกอบรม	 
ตามโอกาสและความเหมาะสม

หน่วยงานก�ากับดูแล ความโปร่งใสของข้อมูลการป้องกันการ
ทุจริต	 การด�าเนินกิจการท่ีเป็นไปตาม 
ข้อกฎหมายที่ภาครัฐก�าหนด

จัดท�ารายงานด้วยข้อมูลท่ีถูกต้องและโปร่งใส
ด�า เ นินธุรกิจด ้วยความสุจริต	 เป ็นไปตาม 
กฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ชุมชน	และสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในระแวกชุมชน มีการรักษาสิ่งแวดล้อม	 ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด	 มีการปล่อยมลพิษในระดับไม่เกินกว่า
มาตรฐาน

สื่อ ความโปร่งใสของข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
ให้ทันต่อเหตุการณ์

จัดท�ารายงานประจ�าปี	และอัพเดตข่าวเสมอเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงส�าคัญจัดท�ารายงานด้วยข้อมูล 
ที่ถูกต้องและโปร่งใส
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

ยังสามารถลดต้นทุนได้อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

อุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ในการก�าจัดวัสดุเหลือใช้จาก

การผลิต อีกท้ังได้ร่วมมือกับคู่ค้าของบริษัทในการด�าเนิน

การด้วย  เพื่อลดและป้องกันการเกิดมลภาวะต่อธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการด�าเนิน 

ธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce Reuse 

Recyc le  มี ระบบการ คัดแยกขยะตามประ เภท

ที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส�านึกและ 

การมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดการก�าจัดขยะด้วย

วิธีการฝังกลบ ในปี 2564 บริษัทมีปริมาณขยะและ 

ของเสียรวม 335,830 กิโลกรัม นอกจากนี้ บริษัทมีการ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในส�านักงานและรอบสถาน

ประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2564 พบว่า 

ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ใน

เกณฑ์ปกตติามทีก่ฎหมายก�าหนด และ ไม่พบกรณสีารเคมี

รั่วไหลจากการด�าเนินธุรกิจ 

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม		

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	

บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 

ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยยึดถือการปฏิบัติดังนี้

บริษัทตระหนักดีในเรื่องการรักษาแวดล้อมและการ

ใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ ้มค่า เพื่อเกิดการใช้

ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อเกิดมลภาวะตามมา 

ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครง การลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงาน และด�าเนินการต่อเนื่องจนถึง

ปัจจบุนั บรษิทัสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามทีโ่ครงการ

ก�าหนด ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรโดยรวม  

1 การแข่งขันที่เป็นธรรมบริษัทไม่มีนโยบายทั้งต่อหน้า

และลับหลังในการทุ่มตลาดหรือรวมหัวก�าหนดราคาการ 

ฮ้ัวประมูล ในการขายสินค้า การก�าหนดราคาสินค้าจาก

ต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้ 

2 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ด�าเนินการ

ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริม

ให้ ผูบ้รหิาร พนกังานใช้ทรพัยากรและทรพัย์สนิของบรษิทั

อย่างมปีระสทิธภิาพ ใช้สนิค้าและบรกิารทีม่ลีขิสทิธิถู์กต้อง 

ไม่สนบัสนนุสนิค้าหรือการกระท�าทีเ่ป็นการละเมดิทรัพย์สนิ

ทางปัญญา

  3 การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธรุกจิ 

โดยการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการประกอบธุรกิจ 

ท่ีสุจริตและเป็นธรรมของคู่ค้า เช่นการป้องกันยาเสพติด 

การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้

แรงงานเด็ก สตรี และแรงงานไม่ถูกกฎหมาย และส่งผ่าน

นโยบายของบริษัทไปยังคู่ค้าอื่นของบริษัทได้ทราบ และ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของคู่ค้า
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การต่อต้านการทุจริต	

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบกิจการท่ีสุจริต 

และเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งได้ถือปฏิบัติ

มาโดยตลอด นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศ

เจตนารมณ์ นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ปฏบิตัขิองกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีท่ีตลาด 

หลกัทรัพย์ให้การรบัรอง และผูส้อบบัญชีภายในท่ีเป็นบคุคล

ภายนอก ที่คอยดูแลการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 

และยดึมัน่ในความถกูต้อง บรษิทัยงัมกีารจดัท�านโยบายการ

ต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัช่ัน ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	

บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติเสมอมาในเรื่องการจ้างงานและดูแลแรงงาน ซึงเป็น 

หนึ่งในห้าของหลักการบริหารงาน (5 M) ของบริษัทที่ถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ ดังนั้นจึงยึดถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1 การจ้างงานและแรงงานสมัพนัธ์ นอกจากการพจิารณารบัพนกังานโดยไม่มข้ีอจ�ากดัในเรือ่ง เพศ อาย ุเชือ้ชาตยิงัมกีาร

ท�าสัญญาจ้างท่ีเป็นธรรมถกูต้องตามกฎหมายแรงงาน และมกีารจดัตัง้คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ซึง่เลอืกตัง้จากพนกังาน

ของบริษัท ท�าหน้าที่ดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของพนักงาน และยังได้รับการรับรองจากส�านักงานมาตรฐานแรงงานไทย 

กระทรวงแรงงาน

2 ความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการงาน โดยม ี

คณะกรรมการความปลอดภยัและชวีอนามยั เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในทกุระดบัคอยดูแลและให้มกีารปฏบิตัทิีถ่กูต้องตาม

กฎหมายความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนเป็นประจ�าทุกปี จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจ�าปี

ให้กับพนักงานทุกคน

3 ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่ง เพศ การศึกษา เช้ือชาติ ภายใต้ข้อปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณ

พนักงาน ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน

1 ปฏิบัติต ่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย์ ให้ความคารพต่อสิทธิหน้าท่ีส่วนบุคคล 

โดยบริษัทจะจ้างพนักงานโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาเพื่อ

ท�างานในกระบวนการผลิตทั้งหมดของบริษัทรับพนักงาน 

โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเพศและอายุ 

2 สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษย

ชน ระมัดระวังดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการบังคับใช้แรงงาน (Force 

labor) การใช้แรงงานเด็ก (Child labor) รวมทั้งผ่านไปยัง

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

3 ยดึมัน่ในระบบประชาธิปไตย และส่งเสรมิให้พนกังาน

ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

4 แสดงเจตจ�านงและนโยบายในการเคารพสทิธมินษุยชน

อย่างเปิดเผยต่อคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
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ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

1.	พนักงานและแรงงาน

บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร เพื่อให้พนักงานและบุคลากร

ทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2564 บริษัทมีการด�าเนินงานด้านพนักงานที่ส�าคัญ ดังนี้

การจ้างงาน

รายละเอียด
จ�านวนพนักงาน	(คน)

ชาย หญิง

พนักงานประจ�า 332 505

รวม 332 505

การฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2564 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการท�างานแก่พนักงานจ�านวน 4 หลักสูตร  

รวมทั้งสิ้น 540 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้

Training

การอบรม ชั่วโมงการอบรม

ภาคบังคับ	(ปฐมนิเทศ) 342

ระบบการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 60 

เสริมทักษะการท�างานจากองค์กรภายนอก 36

เสริมทักษะและประสิทธิภาพการท�างาน 102

รวม 540	
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ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  

ในปี 2564 บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลด 

ความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และ

ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม  

โดยมกีารอบรมพนักงาน เพือ่เน้นย�า้ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

ที่ถูกต้อง ในปี 2564 พบกรณีการบาดเจ็บจากการท�างาน

จ�านวน 1 คร้ัง ที่เกี่ยวกับของมีคม ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก

คณุสมบตัขิองใบมดีร้อน ง่ายต่อการเกดิคราบสกปรกสะสม 

จงึต้องท�าความสะอาดบ่อย โดยบรษัิทได้มมีาตรการป้องกนั

อบุตัเิหตดุงักล่าวแล้ว คอื 1. เปิดใช้ระบบ safety Interlock 

switch 2. อบรมพนักงาน เน้นย�้าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 

ถูกต้อง 3. เปลี่ยนใบมีดเป็นใบมีดเย็น เพื่อลดความเสี่ยง 

ในการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวซ�้า

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี	2562	-	2564

ในปี 2562 - 2564 บริษัทฯ ได้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในบริษัท โดยสามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 

2562 2563 2564

1.	อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ 0.60 3.87 0.32

2.	อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ 0.90 69.21 2.24

3.	ดัชนีความรุนแรงเฉลี่ย 1.50 22.90 7.00

4.	ดัชนีการบาดเจ็บพิการ - 0.21 -

	5.	ค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุ 8,788 132,860 4,815

6.	ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 0.45 6.92 2.24

7.	จ�านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ 2.00 9.00 1.00

8.	จ�านวนวันหยุดงาน 3.00 229.00 7.00

โครงการดูแลสุขชีวอนามัย	ในสถานที่ปฏิบัติการ

ความผูกพันของพนักงาน

ในปี 2564 มีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turn over rate) ร้อยละ 1.7 มีอัตราลดลงจากปีก่อน 

ชุมชนและสังคม

บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม โดยให้ความส�าคญักับการลดผลกระทบสิง่แวดล้อมและหลกีเลีย่ง

การด�าเนินงานทีอ่าจสร้างผลกระทบเชงิลบต่อคณุภาพชวีติของชมุชนรอบสถานประกอบการ ในปี 2564 ไม่พบข้อร้องเรยีน

จากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม 
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โครงการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม	

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

บรษิทัฯ มโีครงการมอบทนุการศกึษาให้กบับตุรพนกังานของบรษิทัฯ เพือ่เป็นการสนบัสนนุด้านการศกึษา และช่วยแบ่งเบา

ภาระให้กับพนักงานของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปีนั้น ส�าหรับปี 2564 บริษัทมอบทุนการศึกษาดังนี้

 ระดับประถมศึกษา  ทุนละ 3,000 บาท   จ�านวน 37 ทุน

 ระดับมัธยมต้น   ทุนละ 4,000 บาท   จ�านวน 14 ทุน

 ระดับมัธยมปลาย/ อาชีวศึกษา ทุนละ 5,000 บาท   จ�านวน 14 ทุน

 ระดับปริญญาตรี  ทุนละ 10,000 บาท   จ�านวน 10 ทุน

โครงการ	corporate	social	responsibility	2564			

บรษิทั พลาสตคิ และหบีห่อไทย จ�ากดั (มหาชน) ไปทีส่ถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 

ซึ่งตั้งอยู่ ต�าบล ตลาด อ�าเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ โดยได้ สนับสนุนทุนส�าหรับค่าใช้จ่ายจ�านวน 25,000 

บาท และบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
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4.   การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 
      (Management Discussion and Analysis : MD&A) 

ภาพรวมของ TPAC

บรษิทั พลาสตคิ และหบีห่อไทย จ�ากดั (มหาชน) (”บรษิทั”) เป็นผูเ้ชีย่วชาญในด้านบรรจุภณัฑ์ โดยมุง้เน้นไปทีก่ารออกแบบ 

การผลิตด้วยวัตถุดิบที่เป็นพลาสติกคงรูปส�าหรับสินค้าอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ 

โรงงาน และเครื่องจักรของ TPAC ได้รับการยอมรับในระดับโลก ในแง่ของสุขอนามัย โดยมากกว่า 90% ของลูกค้าของ 

TPAC เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีมาตราฐานที่สูงมากในเรื่องของสุขอนามัย (สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และ

สินค้าเครื่องใช้ส่วนบุคคล) ลูกค้ากลุ่มที่เหลือประกอบด้วยกลุ่มบรรจุภัณฑิ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุสหกรรม
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บริษัท พลาสตคิ และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (”บริษัท”) เป็นผูเ้ชีย่วชาญในดา้นบรรจุภณัฑ์ โดยมุง้เนน้ไปทีก่ารออกแบบ การผลิต
ดว้ยวตัถดุบิทีเ่ป็นพลาสตกิคงรูปส าหรบัสนิคา้อปุโภคบริโภค และเวชภณัฑ ์ 

 

                                                                                              

                                                          

 

  

  

 

ก าไรก่อนหักต้นทุน
ทางการเงิน ภาษี 
และค่าเส่ือมราคา
จากการด าเนินงาน
ปกติ สูงถึง 19% 

ในกลุ่มของสินคา้อปุโภค
บริโภคที่มีบรรจภุณัฑเ์ป็น
พลาสติกคงรูป ก าไรก่อน
หกัตน้ทนุทางการเงิน 

ภาษี และค่าเสื่อมราคาจะ
อยู่ที่ประมาณ 15%-20% 

ผู้น าการตลาด 

เป็นผูน้  าตลาดเฉพาะใน
กลุ่มสินคา้บรรจภุณัฑ์
พลาสติกคงรูปส าหรบั
อาหาร และเวชภณัฑใ์น
ประเทศไทย อินเดีย และ
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์
และผูน้  าตลาดในดา้น
บรรจภุณัฑพ์ลาสติกคง
รูปแบบ In-Mould 
Labelled (‘IML’) 

ส าหรบัอาหารในประเทศ
มาเลเซีย   

มีลูกค้ามากกว่า  
1,500 ราย  

ฐานลูกค้า 
มีความหลายหลาย 

มีโครงสรา้งของกลุ่ม
ลกูคา้ที่เป็น

เอกลกัษณ ์และ
เพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็  
 

ฐานการผลติ และธุรกิจ
ตัง้อยู่ในประเทศ  

ระบบเศรษฐกิจของตลาด
เกิดใหม่ 100%  

 
 โรงงานทัง้หมด 17 โรง  

4 โรงในประเทศไทย  
2 โรงในสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส ์ 
5 โรงในประเทศอินเดีย 
(รวมถึงที่ก าลงัก่อสรา้งอีก 
2 โรง และอีก 3 โรงที่
ก าลงัอยู่ในระหว่างการซือ้
กิจการ)  
1 โรงในประเทศมาเลเซีย 

* TPAC Packaging India Private Limited เขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายกิจการ Skypet Polymers เมื่อวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และคาดว่าการซือ้ขายกิจการจะเสร็จสิน้ประมาณเดือนเมษายน 
2565 โดย Skypet Polymers มีโรงงานทัง้หมด 3 โรง 

มุ่งเนน้ไปวตัถดุิบ 
Polymers ที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ 100% 

อาทิเช่น 

PET / rPET 

PP / rPP 

HDPE / rHDPE 

ภูมิศาสตร์ และประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
ขอ้มูลปี 2564 

โรงงาน และเครื่องจกัรของ TPAC ไดร้บัการยอมรบัในระดบัโลก ในแง่ของสขุอนามยั โดยมากกวา่ 90% ของลกูคา้ของ TPAC เป็น
กลุ่มลกูคา้ที่มีมาตราฐานท่ีสงูมากในเรื่องของสขุอนามยั (สินคา้อปุโภคบรโิภค อาหาร เครื่องดื่ม เวชภณัฑ ์และสินคา้เครื่องใชส่้วน
บคุคล) ลกูคา้กลุ่มท่ีเหลือประกอบดว้ยกลุ่มบรรจภุณัฑิ์เครื่องใชใ้นครวัเรือน และอสุหกรรม 

ยอดขายตาม
ภมูิศาสตร ์

ยอดขายตาม
ประเภทของ
บรรจภุณัฑ ์

ประเทศไทย 

ประเทศอินเดีย 

ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

อาหารและเครื่องดื่ม 
 

เวชภณัฑ ์และของใชส้่วนบคุคล 
 

ของใชใ้นครวัเรือน และ
อตุสาหกรรม 
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จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกับความเป็นผู้น�าแบบใหม่ท่ีจะก�าหนดทิศทางของบริษัท ปี 2559  

เป็นปีแรกของการเปลี่ยนแปลงที่ TPAC ได้เริ่มต้นขึ้น ปัจจุบัน TPAC มีกิจการอยู่ในหลากหลายประเทศ และเป็นหนึ่งใน

บริษัทบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

 TPAC เริ่มก่อตั้งกิจการ ตั้งแต่ปี 2526 โดยมีโรงงานและส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

	ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ บริษัทได้ให้บริการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยกลายมาเป็นพันธมิตรให้แก่ 

 ผู้ประกอบการและแบรนด์ชั้นน�าต่าง ๆ ทั่วโลก เรามุ่งเน้นบรรจุภัณฑ์คงรูปที่ใช้ในการบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค และ 

 เวชภัณฑ์ต่าง ๆ 

	ไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหม่ รวมถึงคณะผู้บริหารชุดใหม่ บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลง 

 วิสัยทัศน์ โดยตั้งเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น 

	บริษัทได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทข้ามชาติ โดยมีโรงงานผลิตมากกว่า 17 แห่งใน 4 ประเทศ (รวมทั้งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

 และการเข้าซื้อกิจการ)

	บริษทัด�าเนินงานอย่างมอือาชพี โดยมคีณะกรรมการอสิระร่วมกบัผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์ระดบัโลกทัง้ในระดบัองค์กรและ 

 ระดับธุรกิจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากพนักงานที่มีความสามารถกว่า 3,000 คน

	ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2563 เราได้พัฒนาผลคะแนน CG อย่างต่อเนื่อง และตอนนี้เราอยู่ในคะแนนระดับ 4 ดาว (ดีมาก)
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จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งความเป็นเจา้ของรว่มกบัความเป็นผูน้  าแบบใหม่ที่จะก าหนดทิศทางของบริษทั ปี 2559 เป็นปีแรกของการเปลี่ยนแปลงที ่
TPAC ไดเ้ร่ิมตน้ขึน้ ปัจจบุนั TPAC มีกิจการอยู่ในหลากหลายประเทศ และเป็นหนึ่งในบริษทับรรจภุณัฑท์ี่เติบโตเรว็ที่สดุในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 

 
 

    

Core EBITDA 
(หน่วย ลา้นบาท) 

2559 - 2564 

2559 – 2560 
• ปลายปี 2558 ไดม้ีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งการบริหารในระดบัผูถ้ือหุน้ 
• ในช่วง 2 ปีแรกหลงัการเปลี่ยนแปลง

เป็นช่วงเรียนรูแ้ละวางกลยทุธก์าร
เจริญเติบโตของ TPAC  

2561, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 1 
การซือ้กิจการครัง้แรกของ TPAC 
คือ บริษัท Custom Pack ใน
ประเทศไทย 

2561, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 2 
TPAC India ควบรวมกิจการกบั 
Sunrise Containers ในประเทศ
อินเดีย โดย TPAC ถือหุน้ 80% 

2562, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 3 

TPAC เขา้ลงทนุ 89% ใน Sun 
Packaging System ในประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

2563, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 4 
TPAC เขา้ลงทนุในหุน้ส่วนที่
เหลือ 20% ของ TPAC India 

2564, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 5 
TPAC เขา้ลงทนุ 80% ใน Combi-
Pack ในประเทศมาเลเซีย 

2564, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 6 
ลงนามในสญัญาซือ้ขายของธุรกิจ 
Skypet polymers ในประเทศ
อินเดีย 

2564, ขยายโรงงาน 
TPAC India ขยายโรงงานอีก 2 
แห่งในประเทศอินเดีย 

• TPAC เริ่มก่อตัง้กิจการ ตัง้แต่ปี 2526 โดยมีโรงงานและส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯ ประเทศไทย  
 

• ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ บรษิัทไดใ้หบ้รกิารผลิตบรรจภุณัฑพ์ลาสติก โดยกลายมาเป็นพนัธมิตรใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและ
แบรนดช์ัน้น าตา่ง ๆ ทั่วโลก เรามุง่เนน้บรรจภุณัฑค์งรูปท่ีใชใ้นการบรรจสิุนคา้อปุโภคบรโิภค และเวชภณัฑต์่าง ๆ  

 
• ไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 มีการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ใหม่ รวมถึงคณะผูบ้รหิารชดุใหม่ บรษิัทไดม้กีารเปล่ียนแปลงวิสยัทศัน ์โดย

ตัง้เปา้หมายชดัเจนยิ่งขึน้  
 
• บรษิัทไดก้า้วสู่การเป็นบรษิัทขา้มชาติ โดยมีโรงงานผลิตมากกวา่ 17 แห่งใน 4 ประเทศ (รวมทัง้อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและการ

เขา้ซือ้กิจการ) 
 
• บรษิัทด าเนินงานอย่างมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการอิสระรว่มกบัผูบ้รหิารที่มีวิสยัทศันร์ะดบัโลกทัง้ในระดบัองคก์รและระดบั

ธุรกจิ ซึ่งไดร้บัการสนบัสนนุอย่างดีจากพนกังานท่ีมีความสามารถกวา่ 3,000 คน 
 

• ตัง้แต่ปี 2560 ถึงปี 2563 เราไดพ้ฒันาผลคะแนน CG อยา่งต่อเนื่อง และตอนนีเ้ราอยู่ในคะแนนระดบั 4 ดาว (ดมีาก) 
 

2559             2560   2561                2562   2563                                              2564   



37รายงานประจำาปี 2564

การด�าเนินงานที่ผ่านมาในช่วง	5	ปีของ	TPAC	ถูกขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์อย่างมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน																															

โครงสร้างบริษัทในปัจจุบัน	

 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา TPAC เติบโตขึ้น 3.4 เท่า โดยมาจากทั้งการเติบโตจากภายใน และการเติบโตจากภายนอก  

 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น อยู่ที่ประมาณ 28% ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2564 

	เช่นเดียวกันกับยอดขาย ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการด�าเนินงานปกติก็เพ่ิมขึ้น  

 3.8 เท่า โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น อยู่ที่ประมาณ 28% ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2564 

	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	ปัจจบุนั TPAC มบีริษัทย่อย 4 แห่ง (ตามแผนภาพด้านบน) โดยบรษัิทในเครอืตัง้อยูใ่นประเทศไทยและในประเทศอนิเดยี  

 TPAC ถือหุ้น 100 % และบริษัทย่อยที่ต้ังอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และในประเทศมาเลเซีย จะมีส่วนของ 

 ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้บริหารชุดเก่าและผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ถือหุ้นร่วมอยู่ด้วย 

	TPAC Packaging India Private Limited ได้ก่อตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าซื้อกิจการของ Skypet Polymers*

	ผลประกอบการรวมของกลุ่ม TPAC ประกอบด้วย การรวมผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น

*  ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 TPAC ได้ลงนามในเอกสารการท�าธุรกรรม ส�าหรับการเข้าซื้อกิจการของ Skypet Polymers 

โดยธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 โดยหลังจากการซื้อกิจการเสร็จสิ้น TPAC จะถือหุ้น 80% 

และอีก 20% จะถือโดยผู้ถือหุ้นเดิม

                                                                                                                                                                             

 
 
 

5 
 

การด าเนนิงานทีผ่่านมาในช่วง 5 ปีของ TPAC ถูกขบัเคลือ่นดว้ยกลยทุธ์อย่างมีระเบียบแบบแผนทีช่ดัเจน                                

                                                                                              

 

                 

 

 

 

                    

   

Sale (THB Mn) 

3.4x 
CAGR 27.8% 

Core EBITDA (THB Mn) 
Million) 

3.8x 
CAGR 30.6% 

Core EBITDA margin 

+200 bps 

• ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา TPAC เติบโตขึน้ 3.4 เทา่ โดยมาจากทัง้การเติบโตจากภายใน และการเติบโตจากภายนอก อตัราการ

เติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยูท่ี่ประมาณ 28% ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2564  

 

• เช่นเดียวกนักบัยอดขาย ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคาจากการด าเนินงานปกติก็เพิม่ขึน้ 3.8 เทา่ โดยมี

อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยู่ที่ประมาณ 28% ระหวา่งปี 2559 ถงึปี 2564  
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โครงสร้างบริษัทในปัจจุบนั  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

• ปัจจบุนั TPAC มีบรษิัทย่อย 4 แห่ง )ตามแผนภาพดา้นบน (ประเทศอินเดยีในและตัง้อยูใ่นประเทศไทยโดยบรษิัทในเครือ  
TPAC ถือหุน้ 100 % และบรษิัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละในประเทศมาเลเซีย จะมีส่วนของผูถื้อหุน้
เดิมซึ่งเป็นผูบ้รหิารชดุเก่าและผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูถื้อหุน้รว่มอยู่ดว้ย  

 
• TPAC Packaging India Private Limited ไดก้่อตัง้บรษิัทย่อยเพื่อเขา้ซือ้กิจการของ Skypet Polymers* 

 
• ผลประกอบการรวมของกลุ่ม TPAC ประกอบดว้ย การรวมผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยดงัที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 

 

*  ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 TPAC ไดล้งนามในเอกสารการท าธุรกรรม ส าหรบัการเขา้ซือ้กิจการของ Skypet Polymers โดยธุรกรรมดงักล่าวคาดว่าจะแลว้เสรจ็

ในเดือนเมษายน 2565 โดยหลงัจากการซือ้กิจการเสรจ็สิน้ TPAC จะถือหุน้ 80% และอีก 20% จะถือโดยผูถ้ือหุน้เดิม 
 

 

 

Thai Plaspac Public Company Limited 

TPAC Packaging (Bangna) 
Company Limited 

100% 

TPAC Packaging India 
Private Limited 

100% 

TPAC Packaging India 
II Private Limited 

-* 

Combi-Pack Sdn.Bhd 

80% 

Sun Packaging Systems 
(FZC) 

89% 
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บทวิเคราะห์ผู้บริหาร

ข้อมูลทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564

1.  เปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบัน กับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า, 2. การเจริญเติบโตของรายได้ อาจให้ภาพที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากกลไกการตั้ง 

 ราคาขายของสินค้าจะผกผนัตามราคาของเมด็พลาสตกิ, 3. ผลการด�าเนนิงานปกตโิดยการตดัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวออก ซึง่ส่วนใหญ่ 

 เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซ้ือกิจการ โดยรายละเอียดจะถูกแสดงอยู่ในส่วนของการวิเคราะห์, 4. ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

 จากการด�าเนนิงานปกติ (รายปี) = ส่วนทีเ่ป็นก�าไรสทุธขิองบรษิทัจากการด�าเนนิงานปกตสิ�าหรบัปี / ค่าเฉลีย่ของสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็น 

 ของบริษัทส�าหรับปี, ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจากการด�าเนินงานปกติ (รายไตรมาส) = ส่วนที่เป็นก�าไรสุทธิของบริษัทจากการด�าเนินงาน 

 ปกติส�าหรับไตรมาส (ปรับให้เป็นรายปี) / สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทส�าหรับไตรมาส, 5. สัดส่วนของหนี้สินต่อทุน = อัตราส่วน 

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น, 6. สัดส่วนของหนี้สินสุทธิต่อทุน = อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหลังหักเงินสดต่อส่วน 

 ของผู้ถือหุ้น 

	ผลประกอบการในไตรมาสนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัว และการกลับมาของผลการด�าเนินงานจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น  

 12% จากไตรมาสก่อนหน้า และในปี 2564 มีรายได้เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

	ก�าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงนิ ภาษ ีและค่าเสือ่มราคาจากการด�าเนนิงานปกติ (Core EBITDA) ในไตรมาสที ่4 ปี 2564  

 เท่ากับ 292 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับ 

 ไตรมาสก่อนหน้า

	ก�าไรต่อหุ้นจากการด�าเนินงานปกติ (Core EPS) ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 เท่ากับ  0.22 บาทต่อหุ้น เพิ่มข้ึน 15%  

 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

	ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เท่ากับ 290 ล้านบาท  

 เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา  และเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

	ก�าไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เท่ากับ 0.22 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับ 

 ปีที่ผ่านมา  และเพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
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1. เปรียบเทียบขอ้มลูปัจจบุนั กบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหนา้, 2. การเจริญเติบโตของรายได ้ อาจใหภ้าพที่ไม่ชดัเจน เนื่องจากกลไกการตัง้ราคาขายของสินคา้จะผกผนัตามราคาของเม็ด
พลาสติก, 3. ผลการด าเนินงานปกติโดยการตดัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซือ้กิจการ โดยรายละเอียดจะถกูแสดงอยู่ในส่วนของการ
วิเคราะห,์ 4. ผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้จากการด าเนินงานปกติ (รายปี) = ส่วนที่เป็นก าไรสทุธิของบริษัทจากการด าเนินงานปกติส  าหรบัปี / ค่าเฉลี่ยของสดัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่เป็นของบริษัท
ส าหรบัปี, ผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้จากการด าเนินงานปกติ (รายไตรมาส) = ส่วนที่เป็นก าไรสทุธิของบริษัทจากการด าเนินงานปกติส  าหรบัไตรมาส (ปรบัใหเ้ป็นรายปี) / สดัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่
เป็นของบริษัทส าหรบัไตรมาส, 5. สดัส่วนของหนีส้ินต่อทนุ = อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้, 6. สดัส่วนของหนีส้นิสทุธิต่อทนุ = อัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้หลงั
หกัเงินสดต่อส่วนของผูถ้ือหุน้  

ข้อมูลทางการเงนิ และผลประกอบการของบริษัท ส าหรับปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2564 

ข้อมูลทางการเงินหลักของกลุ่มธุรกิจ          (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

 

 

 

 

 

• ผลประกอบการในไตรมาสนี ้ได้แสดงให้เหน็ถึงการฟ้ืนตัว และการกลับมาของผลการด าเนินงานจากยอดขายที่
เพ่ิมขึน้ 12% จากไตรมาสก่อนหน้า และในปี 2564 มีรายได้เพ่ิมขึน้ 30% เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
 

• ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) ในไตรมาสที ่4 ปี 
2564 เท่ากับ 292 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 52% เม่ือเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีทีผ่่านมา และ เพ่ิมขึน้ 25% เม่ือ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
 

• ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานปกติ (Core EPS) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เท่ากับ  0.22 บาทต่อหุ้น เพ่ิมขึน้ 15% 
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีทีผ่่านมา และเพ่ิมขึน้ 23% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
 

• ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เท่ากับ 290 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 51% เม่ือเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีทีผ่่านมา  และเพ่ิมขึน้ 29% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
 

• ก าไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เท่ากับ 0.22 บาทต่อหุ้น เพ่ิมขึ้น 13% เม่ือเปรียบเทียบช่วงเวลา
เดียวกันกับปีทีผ่่านมา  และเพ่ิมขึน้ 43% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

  

ไตรมาส
 4/64

ไตรมาส 
3/64 %∆ ไตรมาส 

4/63 %∆1 2564 2563 %∆

รายไดจ้ากการขายรวม2 1,570 1,397 12% 982 60% 5,194 3,983 30%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทุนทางการเงนิ ภาษี และคา่เสือ่มราคา 290 224 29% 192 51% 952 862 10%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ3 292 234 25% 193 52% 970 864 12%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษีจากการด าเนนิงานปกติ3 148 123 20% 115 29% 542 543 0%

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกติ3 81 66 23% 66 22% 324 354 -8%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จากการด าเนนิงานปกติ3 73 59 23% 64 15% 302 323 -7%

ก าไรตอ่หุน้ 0.22 0.15 43% 0.19 13% 0.47 0.99 -53%

ก าไรตอ่หุน้จากการด าเนนิงานปกติ3 0.22 0.18 23% 0.19 15% 0.92 0.99 -7%

ผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้จากการด าเนนิงานปกติ4 14% 11% 3% 15% -1% 16% 23% -7%

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่ทุน (เท่า)5 1.28 1.43 -0.15 0.96 0.32 1.28 0.96 0.32

สดัสว่นของหนีส้นิสทุธติอ่ทุน (เท่า)6 1.12 1.31 -0.19 0.86 0.26 1.12 0.86 0.26

รายไตรมาส รายปี
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	โรงงานที่เน้นด้านบรรจุภัณฑ์ยา อยู่ในระหว่างการ

ก่อสร้าง ในทางตะวันตกของอินเดีย (โครงการกรีนฟิลด์) : 

เนื้อที่ประมาณ 22,000 ตารางเมตร เป็นอาคารพร้อมห้อง

คลีนรูม เนื้อที่ประมาณ 5,500 ตารางเมตร คาดว่าจะแล้ว

เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 โรงงานแห่งใหม่นี้ จะ

รองรับกลุ่มธุรกิจอาหาร ยา และอุปกรณ์การแพทย์

 โรงงานที่เน้นด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร อยู่ในระหว่างการ

ก่อสร้าง ในตอนเหนือของอินเดีย (โครงการกรีนฟิลด์) : 

เนื้อที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร เป็นอาคารพร้อมห้อง

คลีนรูม เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร คาดว่าจะแล้ว

เสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 โรงงานแห่งใหม่นี้ของ

เราสามารถรองรับลูกค้าใน กลุ่มอาหาร เครื่องส�าอาง และ

ของใช้ส่วนตัว
2  การเข้าซื้อกิจการและหุ้นส่วน:

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 TPAC Packaging India 

Private Limited (“TPAC India”) ได้จัดตั้งบริษัทย่อย

ชื่อ TPAC Packaging India II Private Limited (“TPAC 

India II”) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้มีการท�าสัญญา

ขายธุรกิจ (“ASB”) ระหว่าง TPAC India II และ M/s. 

Skypet Polymers (“Skypet”) ส�าหรับการเข้าซื้อกิจการ

โดย TPAC India II จาก Skypet ตามข้อก�าหนดและเงือ่นไข

ที่ระบุไว้ ธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน

เมษายน 2565

ควบคู่ไปกับ ASB เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้อตกลง

จองซ้ือหุ้นกับผู้ถือหุ้น (“SSSHA”) ได้รับการด�าเนินการ

ระหว่าง TPAC India, TPAC India II และ Mr. S. Sel-

varaj (“ผู้ลงทุน”) ที่ก�าหนดไว้ในนามอื่น i) สิทธิ์และภาระ

ผกูพนัของคูส่ญัญาใน SSSHA ทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทนุโดย 

นกัลงทนุโดยสมคัรรบัหุ้นทนุเทยีบเท่า 20% ของทนุทีช่�าระ

แล้วภายหลงัการจดัสรรใน TPAC India II และ ii) สทิธแิละ

ภาระผูกพันระหว่างกันของ TPAC India และนักลงทุน  

รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแล ความเป็น

เจ้าของ การจัดการและการด�าเนินงานของ TPAC India II 

และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3  โครงการก้าวสู่ดิจิทัล และระบบอัตโนมัติ : 

ระบบอัตโนมัติ : 

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 บริษัทประสบความส�าเร็จในการใช้งานระบบอัตโนมัติ ส�าหรับการติดฉลาก, การปิดฝา 

และการบรรจุถุง ส�าหรับธุรกิจในอินเดีย ระบบอัตโนมัติดังกล่าว จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าแรงต่อคนได้ ประมาณ 

3,600 ชั่วโมงแรงงานต่อเดือน

ดิจิทัล:

 การระบาดใหญ่ของไวรัส COVID-19 ท�าให้แผนของ TPAC ถูกชะลอลง ในการเปลี่ยนระบบ ERP ในประเทศอินเดีย  

 ให้เหมือนกับระบบ ในประเทศไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยการเดินทางระหว่างประเทศไทยและอินเดีย 

 ที่ง่ายขึ้น เราคาดว่าจะเสร็จสิ้นการเปลี่ยนระบบ ERP ของธุรกิจในอินเดีย ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565

 TPAC วางแผนใช้ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ซึ่งการออกแบบส�าเร็จแล้ว  

 จะสามารถประยุกต์ใช้ได้เริ่มในกลุ่มธุรกิจในประเทศอินเดีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, มาเลเซีย และประเทศไทย  

 ตามล�าดับ โดยคาดว่าจะเริ่มในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 นี้ ซึ่งจะช่วยให้การท�างานสะดวกมากขึ้น

 

กลยุทธ์ที่ส�าคัญ	และจุดเด่นทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท	

1  การขยายก�าลังการผลิต: มีโรงงาน 2 แห่งในอินเดีย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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4  ความยั่งยืน 

บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จ�ากัด (บริษัทย่อย ของบริษัทฯ) ได้มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panels)  

เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาของโรงงาน 1120 KVH ที่โรงงาน 3 แห่ง และท�าเป้าหมาย 0.3 ล้านหน่วย 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564  ซึ่งการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ได้ 246 ตัน หรือคิดเป็น

จ�านวนต้นไม้ได้ 11,300 ต้น หมายเหตุ : (1 kwh= 0.82 Kg Co2),(21.77 Kg Co2=1 Plant)

Combi-Pack ก�าลังประเมินจ�านวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ต้องใช้ในโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในปี 2565

ผลประกอบการ

A)	งบการเงินรวม

                                                                                                                                                                             

 
 
 

12 
 

 

A) งบการเงนิรวม 
               

 

 
 
 
กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย 
 
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ฟ้ืนตวัจากโรคระบาด  COVID-19 และโรงงานทัง้สองที่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ที่ดีขึน้ อปุสงคข์องลกูคา้สงูขึน้
น าไปสู่การเพิ่มขึน้ของรายไดแ้ละก าไรในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 

ยอดขายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564  เพิ่มขึน้ 16.6% เมื่อเทยีบกบัชว่งเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึน้ 14% เมื่อเทียบกบัไตรมาส
ก่อนหนา้ ในขณะเดยีวกนั Value addition กเ็พิ่มขึน้ 20.8% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา และเพิม่ขึน้ 9.4% เมื่อเทยีบ
กบัไตรมาสก่อนหนา้ ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษี และคา่เส่ือมราคา จากการด าเนินงานปกต ิ(Core EBITDA) (ซึ่งไดห้กัเงิน
ปันผลรบัจากบรษิัทย่อยในเครือจ านวน 53 ลา้นบาทแลว้) เพิ่มขึน้ 36.9% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดยีวกนักบัปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึน้ 
26.6% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหนา้  

 

 
 

ไตรมาส 
4/2564

ไตรมาส 
3/2564 %Δ ไตรมาส 

4/2564
ไตรมาส 

4/2563 %Δ 2564 2563 %Δ

รายไดจ้ากการขาย 1,570          1,397          12% 1,570          982              60% 5,194          3,983          30%
ตน้ทุนขาย 1,301          1,147          13% 1,301          752              73% 4,190          3,025          38%
ก าไรข ัน้ตน้ 269 249 8% 269 230 17% 1,004          957 5%
อตัรารอ้ยละ ก าไรข ัน้ตน้ 17.1% 17.9% -1% 17.1% 23.4% -6% 19.3% 24.0% -5%
คา่ใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร 143 148 -3% 143 130 10% 535 473 13%
รายไดอ้ืน่ 20 12 73% 20 15 34% 55 57 -3%
ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 290 224 29% 290 192 51% 952 862 10%
อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 18.3% 15.9% 2% 18.3% 19.3% -1% 18.1% 21.4% -3%
ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ 292 234 25% 292 193 52% 970 864 12%
อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการ 18.4% 16.6% 2% 18.4% 19.3% -1% 18.5% 21.4% -3%
คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 144 111 30% 144 78 85% 428 321 33%
ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 146 114 29% 146 115 28% 524 541 -3%
ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 148 123 20% 148 115 29% 542 543 0%
อตัรารอ้ยละ ก าไรจากการด าเนนิงานปกตกิอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 9.3% 8.7% 1% 9.3% 11.5% -2% 10.3% 13.4% -3%
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 44 38 17% 44 26 68% 137 105 30%
ก าไรกอ่นภาษี 102 76 35% 102 88 16% 387 436 -11%
ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 104 85 22% 104 89 17% 405 437 -7%
อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 6.5% 6.1% 0% 6.5% 8.9% -2% 7.7% 10.8% -3%
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 23 19 20% 23 22 4% 212 83 155%
ก าไรสุทธิ 79 57 40% 79 66 20% 175 353 -50%
อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธิ 5.0% 4.0% 1% 5.0% 6.6% -2% 3.3% 8.7% -5%
ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ 81 66 23% 81 66 22% 324 354 -8%
อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ 5.1% 4.7% 0% 5.1% 6.6% -2% 6.2% 8.8% -3%
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 72 50 43% 72 63 13% 153 322 -53%
อตัรารอ้ยละ ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 4.5% 3.6% 1% 4.5% 6.4% -2% 2.9% 8.0% -5%
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากการด าเนนิงานปกติ 73 59 23% 73 64 15% 302 323 -7%
อตัรารอ้ยละ ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากการด าเนนิงานปกติ 4.6% 4.2% 0% 4.6% 6.4% -2% 5.7% 8.0% -2%

รายได/้(คา่ใชจ้า่ย)ทีเ่กดิข ึน้นอกเหนอืจากการด าเนนิงานปกต ิ(ลา้นบาท) ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 4/2563 สิน้สุด 31 ธ.ค.64 สิน้สุด 31 ธ.ค.63

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว สว่นงานในตา่งประเทศ -                            -                            -                            -                        -                         -                              
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว สว่นงานในประเทศไทย (2)                              (10)                            (2)                              (0)                          (18)                         (1)                                
ปรับปรงุรายการคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี -                            -                            -                            -                        (133)                       -                              
ผลรวม (2)                              (10)                            (2)                              (0)                          (151)                       (1)                                

(หน่วย ลา้นบาท) 
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กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย

ไตรมาสที ่4 ปี 2564 ฟ้ืนตัวจากโรคระบาด  COVID-19 และ

โรงงานทั้งสองที่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีดีขึ้น อุปสงค์

ของลูกค้าสูงขึ้นน�าไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้และก�าไรใน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ยอดขายในไตรมาสที ่4 ปี 2564  เพิม่ขึน้ 16.6% เมือ่เทยีบกบั 

ช่วงเวลาเดยีวกนักับปีทีผ่่านมา และเพิม่ขึน้ 14% เมือ่เทยีบ

กับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน Value addition  

กลุ่มธุรกิจ	Sunpet	

กลุ่มธุรกิจ Sunpet ประกอบไปด้วย ธุรกิจในประเทศ

อินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยอดขายในไตรมาสท่ี 

4 ปี 2564  ยังคงทรงตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

แม้อินเดียจะเผชิญกับโรคระบาด COVID-19 ระลอกท่ี 

3 ในเดือนธันวาคม และเดือนมกราคม ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ในขณะที่ปริมาณการขาย

ยังคงทรงตัวในไตรมาสที่ 4 ปี 2564, Value addition 

และ ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อม

ราคา (EBITDA) เพิ่มขึ้น 20.6% และ 21.7% ตามล�าดับ  

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ก็เพิ่มขึ้น 20.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่าน

มา และเพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ก�าไร

ก่อนหกัต้นทนุทางการเงนิ ภาษ ีและค่าเสือ่มราคา จากการ

ด�าเนินงานปกติ (Core EBITDA) (ซ่ึงได้หักเงินปันผลรับ

จากบริษัทย่อยในเครือจ�านวน 53 ล้านบาทแล้ว) เพ่ิมขึ้น 

36.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา และ

เพิ่มขึ้น 26.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

โรงงานที่ประเทศอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มี

อัตราการผลิตที่ค่อนข้างสูงถึง 85% ในไตรมาสที่ 4 อีกทั้ง 

ทีมผู้บริหารมีความใกล้ชิดกับลูกค้า และสามารถส่งผ่าน

ราคาต้นทุนของวัตถุดิบไปยังลูกค้าได้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า

ราคาของวัตถุดิบในไตรมาสนี้ปรับตัวสูงข้ึนท้ัง PET และ 

Polymers ชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากการรักษาระดับของ

อัตราก�าไร แต่ทางทีมผู้บริหารยังสามารถเพิ่มอัตราก�าไร

ได้อีกด้วย
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A) งบการเงนิรวม 
               

 

 
 
 
กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย 
 
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ฟ้ืนตวัจากโรคระบาด  COVID-19 และโรงงานทัง้สองที่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ที่ดีขึน้ อปุสงคข์องลกูคา้สงูขึน้
น าไปสู่การเพิ่มขึน้ของรายไดแ้ละก าไรในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 

ยอดขายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564  เพิ่มขึน้ 16.6% เมื่อเทยีบกบัชว่งเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึน้ 14% เมื่อเทียบกบัไตรมาส
ก่อนหนา้ ในขณะเดยีวกนั Value addition กเ็พิ่มขึน้ 20.8% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา และเพิม่ขึน้ 9.4% เมื่อเทยีบ
กบัไตรมาสก่อนหนา้ ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษี และคา่เส่ือมราคา จากการด าเนินงานปกต ิ(Core EBITDA) (ซึ่งไดห้กัเงิน
ปันผลรบัจากบรษิัทย่อยในเครือจ านวน 53 ลา้นบาทแลว้) เพิ่มขึน้ 36.9% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดยีวกนักบัปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึน้ 
26.6% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหนา้  

 

 
 

ไตรมาส 
4/2564

ไตรมาส 
3/2564 %Δ ไตรมาส 

4/2564
ไตรมาส 

4/2563 %Δ 2564 2563 %Δ

รายไดจ้ากการขาย 1,570          1,397          12% 1,570          982              60% 5,194          3,983          30%
ตน้ทุนขาย 1,301          1,147          13% 1,301          752              73% 4,190          3,025          38%
ก าไรข ัน้ตน้ 269 249 8% 269 230 17% 1,004          957 5%
อตัรารอ้ยละ ก าไรข ัน้ตน้ 17.1% 17.9% -1% 17.1% 23.4% -6% 19.3% 24.0% -5%
คา่ใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร 143 148 -3% 143 130 10% 535 473 13%
รายไดอ้ืน่ 20 12 73% 20 15 34% 55 57 -3%
ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 290 224 29% 290 192 51% 952 862 10%
อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 18.3% 15.9% 2% 18.3% 19.3% -1% 18.1% 21.4% -3%
ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ 292 234 25% 292 193 52% 970 864 12%
อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการ 18.4% 16.6% 2% 18.4% 19.3% -1% 18.5% 21.4% -3%
คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 144 111 30% 144 78 85% 428 321 33%
ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 146 114 29% 146 115 28% 524 541 -3%
ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 148 123 20% 148 115 29% 542 543 0%
อตัรารอ้ยละ ก าไรจากการด าเนนิงานปกตกิอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 9.3% 8.7% 1% 9.3% 11.5% -2% 10.3% 13.4% -3%
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 44 38 17% 44 26 68% 137 105 30%
ก าไรกอ่นภาษี 102 76 35% 102 88 16% 387 436 -11%
ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 104 85 22% 104 89 17% 405 437 -7%
อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 6.5% 6.1% 0% 6.5% 8.9% -2% 7.7% 10.8% -3%
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 23 19 20% 23 22 4% 212 83 155%
ก าไรสุทธิ 79 57 40% 79 66 20% 175 353 -50%
อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธิ 5.0% 4.0% 1% 5.0% 6.6% -2% 3.3% 8.7% -5%
ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ 81 66 23% 81 66 22% 324 354 -8%
อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ 5.1% 4.7% 0% 5.1% 6.6% -2% 6.2% 8.8% -3%
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 72 50 43% 72 63 13% 153 322 -53%
อตัรารอ้ยละ ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 4.5% 3.6% 1% 4.5% 6.4% -2% 2.9% 8.0% -5%
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากการด าเนนิงานปกติ 73 59 23% 73 64 15% 302 323 -7%
อตัรารอ้ยละ ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากการด าเนนิงานปกติ 4.6% 4.2% 0% 4.6% 6.4% -2% 5.7% 8.0% -2%

รายได/้(คา่ใชจ้า่ย)ทีเ่กดิข ึน้นอกเหนอืจากการด าเนนิงานปกต ิ(ลา้นบาท) ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 4/2563 สิน้สุด 31 ธ.ค.64 สิน้สุด 31 ธ.ค.63

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว สว่นงานในตา่งประเทศ -                            -                            -                            -                        -                         -                              
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว สว่นงานในประเทศไทย (2)                              (10)                            (2)                              (0)                          (18)                         (1)                                
ปรับปรงุรายการคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี -                            -                            -                            -                        (133)                       -                              
ผลรวม (2)                              (10)                            (2)                              (0)                          (151)                       (1)                                

(หน่วย ลา้นบาท) 
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กลุ่มธุรกิจในประเทศมาเลเซีย

กลุ ่มธุรกิจในประเทศมาเลเซียได ้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 

2564 การด�าเนินการผลิตหยุดชะงักชั่วคราวในช่วงเดือน

กรกฎาคมปี 2564 และหลังจากนั้น ก็สามารถกลับมา

ด�าเนินงานต่อ ในก�าลังการผลิตที่ลดลงจากสถานการณ์

ปกติ ตามค�าส่ังควบคุมการเคลื่อนไหวฉุกเฉินของรัฐบาล

มาเลเซีย ('EMCO')

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 Combi-Pack สามารถด�าเนิน

การผลิตอย่างเต็มก�าลัง ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงท่ี

ลูกค้ามีอุปสงค์สูง โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มียอดขาย 

พุ ่งสูงเน่ืองจากลูกค้าเตรียมการขายส�าหรับเทศกาล

คริสต์มาสและวันตรุษจีน ยอดขาย และ Value addition 

เตบิโตประมาณ 25% เทยีบกับไตรมาสก่อนหน้า ก�าไรก่อน 

หักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 

เพิ่มขึ้น 87% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเกิดจากทั้ง

ยอดขายที่เติบโตขึ้น รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

จากการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ท�าให้ Combi-Pack  

มีกระแสเงินสดในการจ่ายช�าระหนี้ล่วงหน้าบางส่วนของ 

เงนิกู ้เป็นจ�านวนเงนิ 4 ล้านมาเลเซยีรงิกติ ในเดอืนสงิหาคม 

และ 2 ล้านมาเลเซียริงกิต ในเดือนธันวาคม ปี 2564

 

B)	งบแสดงฐานะการเงินรวม

	สินทรัพย์ของบริษัท	มีประมาณ	7,127ล้านบาท	 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	
	 สินทรัพย์มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	คิดเป็น	62%	 
	 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท	
	 การลดลงของสินทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 
	 2564	มาจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

สินทรัพย์
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B) งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7126.9 

7126.9 

7253.2
6.9 

7253.2
6.9 

• สินทรพัยข์องบรษิัท มีประมาณ 7,127ลา้น
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

• สินทรพัยม์ีตวัตนและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็น 62% 
ของสินทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัท  

• การลดลงของสินทรพัย ์ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 มาจากการบรหิารเงินทนุ
หมนุเวยีน 

• การเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถื้อหุน้ เนื่องจาก
ความสามารถท าก าไรท่ีมากขึน้  

• หุน้กู ้จ านวน 438 ลา้นบาท ไดถ้กูช าระคืน
แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

• อตัราส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
เท่ากบั 1.1 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย ์

หนีส้ิน และส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย ลา้นบาท) 

 

(หน่วย ลา้นบาท) 

 



43รายงานประจำาปี 2564

	การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น	เนื่องจาก 
	 ความสามารถท�าก�าไรที่มากขึ้น	
	 หุ้นกู้	จ�านวน	438	ล้านบาท	ได้ถูกช�าระคืนแล้ว	 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564
	 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่ากับ	 
	 1.1	เท่า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

หนี้สิน	และส่วนของเจ้าของ

C)	งบกระแสเงินสดรวม

งบประแสเงินสดรวม	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564:
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C) งบกระแสเงินสดรวม 
 

 
 
งบประแสเงนิสดรวม ส าหรับปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บรษิัท มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 724 ลา้นบาท ในปี 2564 
 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุหลกัของปี 2564 ประกอบไปดว้ย การลงทนุในบรษิัทย่อย คือ บรษิัท Combi-Pack 
และการลงทนุในสินทรพัยถ์าวร  
 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินหลกัของปี 2564 คือ การจดัหาเงินเพื่อเขา้ลงทนุในบรษิัท Combi-Pack  

งบกระแสเงนิสดรวม สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2564

สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2563

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 724                 762                  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน -1,157            -242                
เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิ 502                 -346                
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศลดลง 129                 -13                  
เงนิสด และเทยีบเท่าเงนิสด เปลีย่นแปลง 198                 161                  
เงนิสด และเทยีบเท่าเงนิสด ตน้งวด 196                 35                    
เงนิสด และเทยีบเท่าเงนิสด คงเหลอืปลายงวด 394                 196                  

(หน่วย ลา้นบาท) 

 

(หน่วย ลา้นบาท) 
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ธ.ค. 2564

สิน้สุด 31 
ธ.ค. 2563

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 724                 762                  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน -1,157            -242                
เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิ 502                 -346                
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศลดลง 129                 -13                  
เงนิสด และเทยีบเท่าเงนิสด เปลีย่นแปลง 198                 161                  
เงนิสด และเทยีบเท่าเงนิสด ตน้งวด 196                 35                    
เงนิสด และเทยีบเท่าเงนิสด คงเหลอืปลายงวด 394                 196                  

(หน่วย ลา้นบาท) 

 

(หน่วย ลา้นบาท) 
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B) งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7126.9 

7126.9 

7253.2
6.9 

7253.2
6.9 

• สินทรพัยข์องบรษิัท มีประมาณ 7,127ลา้น
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

• สินทรพัยม์ีตวัตนและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็น 62% 
ของสินทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัท  

• การลดลงของสินทรพัย ์ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 มาจากการบรหิารเงินทนุ
หมนุเวยีน 

• การเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถื้อหุน้ เนื่องจาก
ความสามารถท าก าไรท่ีมากขึน้  

• หุน้กู ้จ านวน 438 ลา้นบาท ไดถ้กูช าระคืน
แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

• อตัราส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
เท่ากบั 1.1 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย ์

หนีส้ิน และส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย ลา้นบาท) 

 

(หน่วย ลา้นบาท) 
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	บริษัท	มีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	724	ล้านบาท	ในปี	2564
	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนหลักของป ี 	 2564	 ประกอบไปด้วย	 การลงทุนในบริษัทย ่อย	 คือ	 
	 บริษัท	Combi-Pack	และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	
	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินหลักของปี	2564	คือ	การจัดหาเงินเพื่อเข้าลงทุนในบริษัท	Combi-Pack	

หลักการข้อยกเว้นความรับผิด	:

ค�า และข้อความบางส่วนในประกาศฉบับนี้เกี่ยวกับ บริษัท 

พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) (”บริษัท”) และ

แนวโน้มของบริษัท และข้อความอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การ

คาดการณ์สถานะทางการเงินของบริษัท กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

การพัฒนาในส่วนของการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคต 

และเศรษฐกิจทั่วไปในตลาดอินเดีย และทั่วโลกถือเป็นการ

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า  

ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน 

และปัจจัยอื่น ๆ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลต่อ

ผลลัพธ์ที่แท้จริง ผลการด�าเนินงาน หรือความส�าเร็จของ

บริษัท หรืออุตสาหกรรม ที่จะท�าให้แตกต่างไปจากที่แสดง

หรือบอกเป็นนัยอย่างมีนัยส�าคัญ โดยข้อความคาดการณ์

ล่วงหน้าดังกล่าว 

แถลงการณ์ทีเ่ป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดงักล่าว ตัง้อยูบ่น

สมมติฐานหลายประการเก่ียวกับปัจจุบันของบริษัท และ

กลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต และสภาพแวดล้อมที่บริษัท 

จะด�าเนินการในอนาคต 

ปัจจัยส�าคัญที่อาจท�าให้ผลลัพธ์ ผลงาน หรือความส�าเร็จ

ท่ีแท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากแถลงการณ์ท่ีเป็นการ

คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถงึการเปลีย่นแปลงนโยบาย

หรอืข้อบงัคบัของรฐับาลของอนิเดีย และโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การเปลีย่นแปลงทีเ่ก่ียวข้องกบัการบรหิารอตุสาหกรรมของ

บรษิทั และการเปลีย่นแปลงในเงือ่นไขทางเศรษฐกจิ ธรุกจิ 

และสินเชื่อทั่วไปในอินเดีย 

ข้อมูลที่มีอยู่ใน MD&A เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ของข้อมูล

เท่านั้นและไม่ได้ถูกตรวจสอบอย่างอิสระ ไม่มีการเป็น

ตัวแทนหรือการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และ 

ไม่ควรวางใจในความถูกต้อง เป็นธรรม หรือครบถ้วนของ

ข้อมลูทีน่�าเสนอหรอืมอียูใ่น MD&A ฉบับนี ้ไม่มบีรษิทั หรอื

บริษัทในเครือ ท่ีปรึกษา หรือตัวแทนของบริษัทยอมรับ

ความรับผิดใดๆ ต่อการสูญเสียใดๆ 

ไม่ว่าจะเกดิขึน้จากข้อมลูใดๆ ทีน่�าเสนอหรอืมีอยูใ่น MD&A นี้ 

โปรดทราบว่าท่ีผ่านมาผลการด�าเนินงานของบริษัทไม่ 

และไม่ควรถือเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต นอกจากนี้

ห้ามมิให้ผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้การรับรองใดๆ ท่ีไม่ใช่อยู่ใน

หรือไม่สอดคล้องกับ MD&A นี้ ข้อมูลท่ีไม่เก่ียวข้องหรือ

ไม่สอดคล้องกันดังกล่าว หรือการเป็นตัวแทนในการหาให้ 

หรือท�าให้ ก็ไม่ควรเชื่อถือว่าได้รับอนุญาตจาก หรือในนาม

ของบริษัท

บรษิทัอาจเปลีย่นแปลง แก้ไข หรอืเปลีย่นแปลงในลกัษณะ

ใดๆ ของเนื้อหาของ MD&A นี้ โดยไม่ต้องมีภาระผูกพันที่

จะต้องแจ้งให้บุคคลใดทราบถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว



45รายงานประจำาปี 2564

 ภาคผนวก

งบแสดงฐานะการเงินรวม

หนี้สินท่ีเกิดจากสิทธิที่ออกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นให้บริษัท 289.5 ล้านบาท มาจากส่วน 
ที่เหลืออีก 20% ของ Combi-Pack ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิ์ในการขายส่วนที่เหลือนี้ได้ในทุกๆ วันครบรอบของปีนั้น
ตั้งแต่ปี 2567-2570 ในส่วนของ TPAC นั้นก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อในส่วนที่เหลือได้เช่นเดียวกัน
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 

 

  

Particulars สิน้สดุ 31 
ธ.ค. 64

สิน้สดุ 30 
ก.ย. 64 %∆

สิน้สดุ 31 
ธ.ค. 64

สิน้สดุ 31 
ธ.ค. 63 %∆

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 394                291                35% 394                196                101%
เงนิลงทุนชัว่คราว -                 12                  -100% -                 -                 0%
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 1,239            1,162            7% 1,239             826                50%
สนิคา้คงเหลอื 579                641                -10% 579                416                39%
สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 2                     -                 0% 2                     0                     490%
เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่วตัถุดบิ 14                  160                -91% 14                   8                     77%
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 83                  90                  -8% 83                   115                -28%
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,311            2,356            -2% 2,311             1,561             48%
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกัน 18                  22                  -17% 18                   23                   -23%
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 0                     0                     300% 0                     2                     -82%
ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 2,139            2,237            -4% 2,139             1,476             45%
สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 191                192                -1% 191                86                   122%
ตน้ทุนซือ้ธรุกจิทีส่งูกวา่ประมาณการสว่นไดเ้สยีในมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธจิากการซือ้กจิการย่อย -                 706                -100% -                 -                 0%
คา่ความนยิม 1,640            1,125            46% 1,640             1,002             64%
สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 619                364                70% 619                353                75%
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 10                  10                  2% 10                   9                     15%
ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 70                  70                  0% 70                   93                   -25%
เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่แมพ่มิพ์ 64                  98                  -35% 64                   50                   28%
สญัญาทีเ่กดิจากสทิธใินการซือ้หุน้ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อยออกใหแ้กบ่รษัิท 6                     9                     -27% 6                     9                     -27%
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 59                  65                  -9% 59                   59                   0%
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 4,816            4,897            -2% 4,816             3,162             52%
รวมสนิทรพัย์ 7,127            7,253            -2% 7,127             4,723             51%
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 751                951                -21% 751                515                46%
เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ้ ืน่ 619                562                10% 619                359                72%
สว่นของหุน้กูร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -                 114                -100% -                 76                   -100%
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าราภายในหนึง่ปี 14                  13                  8% 14                   7                     97%
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 257                249                3% 257                165                55%
ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 24                  7                     263% 24                   13                   84%
หนีส้นิทางการเงนิหมนุเวยีนอืน่ -                 1                     -100% -                  0%
หนีส้นิทีเ่กดิจากสญัญาซือ้ขายหุน้ในบรษัิทย่อย -                 -                 0% -                  0%
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 98                  78                  26% 98                   37                   166%
รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,762            1,973            -11% 1,762             1,172             50%
เงนิกูย้มืระยะยาวจากหุน้กู ้– สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -                 324                -100% -                 390                -100%
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 175                177                -1% 175                81                   116%
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,980            1,660            19% 1,980             793                150%
หนีส้นิทีเ่กดิจากสทิธทิีอ่อกใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อยในการขายหุน้ใหบ้รษัิท 290                290                0% 290                 0%
หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 356                308                16% 356                96                   273%
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 80                  79                  1% 80                   71                   12%
หนีส้นิระยะยาวอืน่ -                 -                 0% -                  0%
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 2,881            2,838            1% 2,881             1,430             101%
รวมหนีส้นิ 4,643            4,812            -4% 4,643             2,603             78%
หุน้สามัญ 327                327                0% 327                327                0%
หุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 327                327                0% 327                327                0%
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 1,027            1,027            0% 1,027             1,027             0%
จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 33                  33                  0% 33                   33                   0%
ก าไรสะสม 681                609                12% 681                913                -25%
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 46                  82                  -44% 46                   (257)               -118%
สว่นเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทย่อย 20                  20                  0% 20                   20                   0%
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 2,133            2,097            2% 2,133             2,062             3%
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 350                344                2% 350                59                   493%
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,484            2,441            2% 2,484             2,121             17%
รวมหนีส้นิ และสว่นของผูถ้อืหุน้ 7,127            7,253            -2% 7,127             4,723             51%

 
สดัสว่นของหนีส้นิสุทธติอ่ทนุ (เทา่) 1.1                  1.3                  1.1                   0.9                   

หนีส้ินที่เกิดจากสิทธิที่ออกใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อยในการขายหุน้ใหบ้ริษัท 289.5 ลา้นบาท มาจากส่วนที่เหลืออีก 20% ของ Combi-Pack ที่ประเทศมาเลเซีย 
ซึ่งผูถื้อหุน้ดงักล่าวมีสิทธิ์ในการขายส่วนที่เหลอืนีไ้ดใ้นทกุ ๆ วนัครบรอบของปีนัน้ตัง้แต่ปี 2567-2570 ในส่วนของ TPAC นัน้ก็มีสิทธิ์ที่จะซือ้ในส่วนที่เหลือไดเ้ช่นเดียวกนั 

(หน่วย ลา้นบาท) 
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งบกระแสเงินสดรวม
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งบกระแสเงินสดรวม 

 
 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 64 สิน้สุด 31 ธ.ค. 63

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน
ก าไรกอ่นภาษี 387 436
ปรับปรงุ : คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 428 321
ปรับปรงุ : รายการปรับปรงุอืน่ ๆ 156 122
ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน กอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงาน 971 879
สนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงานเปลีย่นแปลงสทุธิ -217 -46
สนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงานเปลีย่นแปลงสทุธ ิอืน่ๆ 0 -50
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 754 783
รับคนืภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 23 0
ช าระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -53 -21
เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 724 762

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทนุ
ซือ้สนิทรัพยถ์าวร -337 -313
ซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน -1 0
เงนิรับจากการขายเครือ่งจักรและอปุกรณ์ 12 4
โอนออกไปเป็นสนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย 57 0
เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย -893 0
อืน่ๆ 6 67
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ -1,157 -242

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 210 138
เงนิฝากธนาคารทีภ่าระค ้าประกันเพิม่ขึน้ 8 2
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 1,373 425
จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -283 -215
จา่ยคนืหุน้กู ้ -524 -55
เงนิสดจา่ยคา่งวดหนีส้นิตามสญัญาเชา่ -25 -12
ซือ้เงนิลงทุนในบรษัิทย่อยเพิม่ขึน้จากผูถ้อืหุน้อืน่ของบรษัิทย่อย
เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ -10 -1
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ -145 -105
จา่ยเงนิปันผล -102 -41
เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 502 -346
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศลดลง 129 -13

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด เปลีย่นแปลง 198 161
เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด ตน้งวด 196 35
เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด คงเหลอืปลายงวด 394 196

0 -482

(หน่วย ลา้นบาท) 
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5.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

5.1	ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท: บริษัท	พลาสติค	และหีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ TPAC 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป

Website www.thaiplaspac.com

เลขที่จดทะเบียนบริษัท:		 0107547000575

วันที่ก่อตั้งบริษัท: 1	สิงหาคม	2526	

ทุนจดทะเบียน 326,550,000	บาท		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	326,550,000	หุ้น		มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

ทุนช�าระแล้ว 326,449,999	บาท		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	326,449,999	หุ้น		มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

งวดปีการเงิน 31	ธันวาคม	

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 77	ซอยเทียนทะเล	30	ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล	แขวงท่าข้าม	เขตบางขุนเทียน	
กรุงเทพมหานคร	10150	
โทรศัพท์		02	897-2250-1	โทรสาร		02	897-4694											

ที่ตั้งสาขา	0001 3/1,	3/2	ซอยเทียนทะเล	15	ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล	แขวงแสมด�า
เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	10150	โทรศัพท์		02-892-0261-4

ที่ตั้งสาขา	0002 75/2	ซอยร่วมใจ	ถนนบางนา	-	ตราด	กม.18.8	ต�าบลบางโฉลง	อ�าเภอบางพลี	 
จังหวัดสมุทรปราการ

นักลงทุนสัมพันธ์ IR@tpacpackaging.com	

เลขานุการบริษัท	 Secretary@tpacpackaging.com

รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นตั้งแตร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ”
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์: บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
93	ถนนรัชดาภิเษก	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	02-009-9000		Fax	02-009-9991		

ผู้สอบบัญชีบริษัท นางสาวรุ้งนภา	เลิศสุวรรณกุล	(ทะเบียนเลขที่	3516)	หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ		มานิตขจรกิจ	(ทะเบียนเลขที่	4521)	หรือ
นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	(ทะเบียนเลขที่	3972)	หรือ
นางสาวอรวรรณ	เตชวัฒนสิริกุล	(ทะเบียนเลขที่	4807)	
นางสาวเกิดศิริ	กาญจนประกาศิต	(ทะเบียนเลขที่	6014)
เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ	จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	
สังกัด	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	
193/136-137	ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	
โทรศัพท์	02-264-0777

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท	ส�านักงานกฎหมาย	แคปปิตอล	จ�ากัด
เลขที่	44	ชั้น	16	อาคาร	สมูทไลฟ์,	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสาทร	เขตบางรัก	 
กรุงเทพมหานคร	10150
โทรศัพท์	02-633-9088	แฟกซ์	02-633-9089

5.2	ข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลส�าคัญอื่นที่จ�าเป็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ปรากฎตามเว็บไซต์บริษัท 

www.tpacpackaging.com

5.3	ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย และบริษัทย่อย มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ส�าคัญ  

จนอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของ บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย ที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย อย่างมีนัยส�าคัญ

5.4	ตลาดรอง

- ไม่มี -
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ส่วนที่  2
การกำากับดูแลกิจการ
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6.		 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของ บริษัท พลาสติค 

และหบีห่อไทย จ�ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะ

ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการด�าเนินงาน 

เพ่ือความส�าเร็จทางธรุกจิท่ียัง่ยนืในระยะยาว ซึง่ครอบคลุม 

ถึงการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับ

บริษัท จดทะเบียนปี 2560 ที่จัดท�าโดยส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สถาบันส่งเสริม

กรรมการบริษัทไทย (IOD) และหน่วยงานอืน่ๆ อกีทัง้บรษิทั

จะด�าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึง

หลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามที่บริษัทส่งเสริม

มาตลอด

ด้วยความมุง่ม่ันท่ีจะท�าให้เกดิความเข้าใจและประสทิธภิาพ

ของการน�าไปปฏิบัติใช้ให้ดียิ่งข้ึนบริษัทจึงได้น�านโยบาย

ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการ รวมถึง 

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) มาพิจารณาทบทวน

ปรับโครงสร้าง และรวบรวมให้อยู่ภายใต้เอกสารเพียง 

ฉบับเดียวที่มีชื่อว่า“คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ” (“คู่มือ”) 

โดยคูม่อืดงักล่าวได้รบัการอนมุตั ิจากคณะกรรมการบรษิทั 

โดยมุง่เน้นให้กรรมการพนกังาน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หมด

ของบรษิทัรบัทราบ และน�าค่านยิมของบรษิทัและการก�ากบั

ดูแลกิจการไปปฏิบัติใช้ในบริษัท

หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ในฐานะเจ้าของบรษิทั โดยส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่ ไม่ว่า 

จะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธ ิ

ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น  

การมีส่วนแบ่งก�าไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศ 

ของบรษิทัอย่างเพยีงพอ ผ่านทางเวป็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

เว็ปไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอ่ืนๆ การเข้าร่วมประชุม 

ผู ้ถือหุ ้นเพ่ือรับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี และ 

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

เรื่องต่างๆ ท่ีส�าคัญตามท่ีกฏหมายก�าหนด ซ่ึงรวมถึงการ 

แต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและการพจิารณาค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและ

การออกหลักทรัพย์ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความ 

คิดเห็นในเรื่องต่างๆ ท่ีคณะกรรมการได้รายงานให้ทราบ

หรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
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บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ภายใน 

120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี และบริษัทฯอาจมีการ

จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามความจ�าเป็นและ 

เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดประชุม

ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฏหมายและหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี โดยจะจัดให้มีท่ีปรึกษากฏหมายท�าหน้าท่ีเป็น

ผู้ให้ความเห็นทางกฏหมาย และเป็นพยานในการตรวจนับ

การลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

ส่วนน้อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการ

ลงคะแนน ในกรณีที่มีการเสนอวาระเก่ียวกับธุรกรรมท่ี 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ซับซ้อนและมีนัยส�าคัญต่อการตัดสินใจของท่ีประชุม 

ผูถ้อืหุน้บรษิทัจะจัดให้มท่ีีปรกึษาทางการเงนิและทีป่รกึษา

กฏหมายเพื่อตอบค�าถามและชี้แจงในที่ประชุมส�าหรับ 

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี ซ่ึงพิจารณาอนุมัติ 

งบการเงิน บริษัทจะจัดให้ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุม

ด้วยทกุครัง้ นอกจากนี ้บรษิทัยงัส่งเสรมิให้กรรมการบริษทั 

สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง 

เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหต ุ

อันจ�าเป็นหรือสมควรซึ่งท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

หนังสือเชิญประชุมและการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

เพือ่เป็นการรกัษาสทิธขิองผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

และไม่จ�ากดัสิทธใินการเข้าถงึสารสนเทศของผูถ้อืหุน้ ไม่ว่า 

จะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ บริษัทจะจัดให้

มีหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมอบหมาย

ให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  

ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ของบริษัทเป็นผู้ด�าเนิน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย  

โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่  วันและเวลา 

การประชุม ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์ของ

แต่ละวาระพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

และคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ ตลอดจน

ข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให ้

ผู ้ถือหุ ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม โดยจะไม่มีวาระซ้อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องการประชุม

ใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม  

เว้นแต่ เป็นกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน นอกจากน้ี บริษทั จะเผยแพร่ 

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ 

บนเว็ปไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 30 วัน และประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียก

ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน 

วันประชุม เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน

บรษิทัฯจะจดัการประชมุในสถานทีท่ีเ่หมาะสม เพยีงพอต่อ

จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม มีระบบการรักษาความปลอดภัย 

ทีดี่ และสะดวกต่อการเดนิทางของผูถ้อืหุน้ โดยจะใช้ระบบ 

Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อเพ่ิม

ความโปร่งใสและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และ

จะเปิดให้ผู ้ถือหุ ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ บริษัทฯจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย

ดูแลต้อนรับ และอ�านวยความสะดวก ตลอดจนจัดให้มี

โต๊ะนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ที่มี

ความรูค้วามเชีย่วชาญในการให้ข้อมลูสารสนเทศ ตลอดจน 

ตอบค�าถามต่างๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯแก่ผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังจะจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ส�าหรับ 

ผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และ

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถือหุ ้นที่เป็นนักลงทุน

สถาบัน และผู ้ถือหุ ้นท่ีถือหุ ้นผ่านคัสโตเดียน บริษัทฯ  

จะเปิดโอกาสให้มกีารตรวจสอบรายชือ่ ข้อมลู และเอกสาร

ประกอบการลงทะเบยีนเพือ่เข้าร่วมประชมุก่อนวนัประชมุ

ผูถ้อืหุน้ เพือ่ลดระยะเวลาและขัน้ตอนการตรวจสอบข้อมลู

และเอกสารในวันประชุม
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การด�าเนินการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564

วันที่ประชุม 23	เมษายน	2564

สถานที่ประชุม ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-Meeting)	ถ่ายทอด 
จากห้องสัมมนา	บมจ.	พลาสติค	และหีบห่อไทย	

เวลาที่เปิดให้ลงทะเบียน 14.00	น.

เวลาประชุม 15.00	–	16.30	น.

จ�านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8	ท่าน	(ครบ	100%	ของกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่ง)

จ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะ

36	ราย	ถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ	83.53	ของจ�านวนหุ้น 
ที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด

บรษิทัฯยดึถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิติัในการก�ากบัดูแลกจิการ

ที่ดี โดยก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม 

จะแนะน�าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ

ทีป่รึกษากฎหมายของบริษทัฯทีเ่ข้าร่วมประชมุ และจะแจ้ง

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียง 

ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้  

เมือ่มกีารให้ข้อมูลตามระเบยีบวาระการประชมุแล้วประธาน 

ในทีป่ระชมุจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุแสดงความคดิ

เหน็และซักถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดย

จะมกีารตอบค�าถามและให้เวลาอภปิรายในแต่ละเรือ่งตาม 

ความเหมาะสม ส�าหรบัวาระการเลอืกต้ังกรรมการ ผูถื้อหุน้

จะลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อส่งเสริม

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการ 

ท่ีครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระและได้รับการ

เสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป 

อกีวาระหน่ึงจะออกจากห้องประชมุเป็นการชัว่คราวในการ

พจิารณาวาระดังกล่าวบรษิทัฯจะจดัให้มกีารบันทึกรายงาน

การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู ้ถือหุ้นตรวจ

สอบได้ โดยมีการบันทึกมติท่ีประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อม

ท้ังองค์ประชุม รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษา 

ท่ีเข้าร่วมประชุมพยานในการตรวจนับคะแนน ผลการลงมติ

ซึ่งจะเปิดเผยทั้งคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 

งดออกเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น  

ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามท่ีเป็นสาระส�าคัญและ

เก่ียวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯจะแจ้ง

รายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน  

09.00 น. ของวันท�าการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่

วันประชุม รวมท้ังเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ

การประชุมวิสามัญ

วันที่ประชุม 28	พฤษภาคม	2564

สถานที่ประชุม ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting)	ถ่ายทอด 
จากห้องสัมมนา	บมจ.	พลาสติค	และหีบห่อไทย	

เวลาประชุม 15.00	–	16.30	น.

จ�านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8	ท่าน	(ครบ	100%	ของกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่ง)
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หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
 

บริษัทฯ ก�าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในต�าแหน่งหรือ

สายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ใช้

ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และห้ามมิให้เปิดเผย

ข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง 

ก่อนทีจ่ะมกีารเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่ถงึกนัผ่าน

ตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนดใน

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นใช้สิทธิของตนเสนอวาระ 

การประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการล่วงหน้าเพ่ือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัโดยให้สทิธผิูถ้อืหุน้สามารถ

เสนอวาระการประชุม และ / หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ 

การเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นตาม

หลักเกณฑ์ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯโดยบริษัทฯ

จะแจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง 

บรษิทัฯ จะจัดส่งแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) พร้อมกบั 

หนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลักฐาน 

ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ

มอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของ 

บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯจะแจ้งในหนังสือ 

เชิญประชุมถึงรายช่ือกรรมการอิสระที่ผู ้ถือหุ้นสามารถ 

มอบฉนัทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี ้บรษัิทฯ จะเผยแพร่ 

หนงัสอืเชญิประชมุ และหนงัสอืมอบฉนัทะแบบต่างๆ (แบบ 

ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอน

การมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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หมวดที่	3	การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทค�านึงถึงเสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ โดยบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถิอหุ้นในระยะยาวจึงก�าหนดให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุตจริต ตลอดจน

ตดัสนิใจด�าเนนิการใดๆ ตามหลกัการของวชิาชพี ด้วยความ

ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่

และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2  น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบ

การ ฐานะทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน บัญชี และรายงา

ยอื่นๆ โดยสม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

3  แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทกุรายทราบข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั

ถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษัิท ทัง้ด้านบวกและด้านลบซึง่

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและ

มีเหตุผลเพียงพอ

4  ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น 

โดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 

หรอืด�าเนนิการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกดิความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ของบริษัท

5  บริษัทจะไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมินหรือ

ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่

ส�าคญัให้แก่ผูถื้อหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถงึ

การเพิม่วาระท่ีส�าคญัหรอืการเปลีย่นแปลงข้อมูลส�าคญั โดย

ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

6  บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง

ในเร่ืองต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอ

ชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดง

ความเหน็และสอบถามค�าถามท่ีส�าคัญต่างๆ ท่ีเกีย่วเน่ืองกบั

วาระการประชุม

The บริษัทได้ค�านึงถึง บทบาทและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือภายนอก  

ซึง่ประกอบด้วย ผู้ถือหุน้ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ข่ง 

สังคม และหน่วยงานอื่นๆ เน่ืองจากบริษัทด�าเนินธุรกิจ 

โดยได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกจากนี้บริษัท ยังเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือ

แจ้งเบาะแสการกระท�าผิดหรือทุจริต โดยมีการก�าหนด 

ขั้นตอนขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้มี 

ผู ้ดูแล ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและ

ทุจริต (Whistleblower Policy) ทั้งนี้บริษัท ได้มีนโยบาย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
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กลุ่มพนักงาน

บริษัทฯ ได ้ยึดมั่นในการปฏิบัติต ่อพนักงานและเล็งเห็น ว ่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ท�าให ้บริษัทฯ สามารถ 

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมท้ังในด้าน

โอกาส ผลตอบแทนการแต่งต้ัง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกล่าว เพื่อให้สามารถเติบโตและ

รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีนโยบายท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคน 

ของบริษัทฯ รวมทั้ง ดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาคเคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดี  

มีความปลอดภัย จ่ายค่าผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามต�าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

                                                                                                                                                       

กลุ่มลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของลูกค้า จึงได้ก�าหนด นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1  บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น 

พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ 

และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความ

รวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

2  รักษาความลับของลูกค ้าและไม ่น�าไปใช ้ เพื่อ

ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3  ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อ

เหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มี

การโฆษณาเกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด

เก่ียวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของการบริการของ 

บริษัทฯ

4  ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ 

ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบคู่ค้า ซึ่งจะปฏิบัติตามสัญญาที่เป็น

ธรรมต่อลูกค้า  โดยหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานของความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

1  ไม่เรียกหรือรับการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต

ในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ ตามหลักนโยบายการต่อต้าน

การทุจริตและคอรัปชั่น

2  เปิดเผยข้อมลูให้แก่คูค้่าและเจ้าหนีท้ราบ ทนัททีีพ่บ

ข้อมลูการทจุริตทีเ่กีย่วข้อง โดยจะด�าเนนิการแก้ปัญหาร่วม

กันอย่างรวดเร็ว

3  ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงกัน อย่างเคร่งครัด 

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้บริษัท จะแจ้งให้ทราบล่วง

หน้าทนัที โดยจะพจิารณาหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกนั

กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทได้มีนโยบายการให้คู่ค้า

เสนอราคาตามความเหมาะสมและ ด�าเนนิการเปรียบเทยีบ

ราคาและคุณภาพสินค้าบริการที่ได้รับ
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กลุ่มธนาคาร	สถาบันการเงิน	และเจ้าหนี้อื่นๆ

บรษิทัได้ยดึมัน่ในการปฏบิตัต่ิอธนาคาร สถาบนัการเงนิ และเจ้าหนีร้วมถงึเจ้าหนีค้�า้ประกนั ด้วยความซือ่สตัย์และช�าระเงนิ

กู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย ตรงตามก�าหนดเวลา และบริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอยู่ใน

ฐานะท่ียากล�าบากในการช�าระหนีค้นืแก่ธนาคาร สถาบนัการเงนิ และเจ้าหนีร้วมถงึเจ้าหนีค้�า้ประกนั รวมทัง้บรษัิทได้ปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล 

บริษัทจึงก�าหนดนโยบายหลัก ดังนี้

1  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี

2  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3  ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

4  บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคม

บริษัทมีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรอบเขตการประกอบธุรกิจ 

พร้อมทั้งยังมีนโยบายการส่งเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมๆกับการเติบโตของบริษัท
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การทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยต้อง

ปฏบิติัตามโยบายการต่อต้านทจุรติ คอร์รปัชัน่อย่าง เคร่งครดั ห้ามเข้าไปเกีย่วข้องกบัเรือ่งคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ ทัง้ทางตรง

1.1 ไม่ท�าพฤติกรรมใด ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่า 

 เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้ หรือรับสินบน แก่ 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ 

 เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจ 

 หรอืข้อได้เปรยีบทางการแข่งขนั หรอืเพือ่ประโยชน์ 

 ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าท่ี 

 เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  

 โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ 

 บคุคลทีร่บัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

1.3 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคล 

 ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการ 

 คอร ์ รัปชั่นให ้ กับบริษัทฯ ตามที่ก�าหนดไว ้ใน 

 มาตรการคุ้มครองผูร้้องเรยีน หรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอื 

 ในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น

1.4 ผู้ที่กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระท�าผิด 

 จรรยาบรรณ ซึง่จะต้องได้รบัการพจิารณาบทลงโทษ 

 ตามระเบียบว่าด ้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ  

 ที่ก�าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหาก 

 การกระท�านั้นผิดกฎหมาย

1.5 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่  

 ให้ความรู้ และท�าความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติ 

 หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบับรษิทัฯ หรอือาจเกดิผลกระทบ 

 ต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต ้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

 นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้

1.6 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบ 

 การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 อย่างสม�่าเสมอเพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชั่น

1.7 บรษิทัฯ จดัให้มกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล  

 ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการ 

 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือก  

 การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน 

 และการเลื่อนต�าแหน่ง

1.8 เพื่อให้เกิดความชัดจนในการด�าเนินการ ในเรื่องที ่

 มีความเสียงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ 

 บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท  

 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง ในเรื่อง 

 ดังต่อไปนี้
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1.8.1		 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงินสิ่งของ และ 

การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให์้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทาง การเมืองในนามบรษัทเพื่อให้ได้มาซ่ึงความ 

ได้เปรียบทางธุรกิจทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง  

 โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระท�าการอันเป็น 

 การฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่ 

 พรรคการเมืองนักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 ทางการเมอืงใด ๆ  โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือเอือ๊ประโยชน์ 

 ทางธุรกิจให้กับบริษัท

3) พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข ้าร ่วมกิจกรรม 

 ทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต ่

 จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนกังาน หรือน�าทรพัย์สนิ  

 อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพ่ือ 

 ประโยชน์ในการต�่าเนินการใดๆ ในทางการเมืองหาก 

 เข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้การด�าเนินการใดๆ  

 ท�าให้เกดิความเข้าใจว่าบรษิทัได้ ให้การสนบัสนนุหรอื 

 ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

1.8.2	 การบริจาคเพื่อการกุศล	(Donation)	และเงินสนับสนุน	(Sponsorships)	

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1)  การบริจาคเพ่ือการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ 

 ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น  

 การให้ความรู้ หรือสละเวลาเป็นต้น บริษัทฯ สามารถ 

 กระท�าได้โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทน 

 สังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้าง 

 ภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้แก่บริษัท โดยมไิด้มุ่งหวงัผลตอบแทน 

 ทางธุรกิจ

2) การให้เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือทรัพย์สิน  

 แก่กิจกรรมหรือโครงการใด จะต้องด�าเนินการด้วย 

 ความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระบุชื่อ 

 ผูใ้ห้ในนามบรษิทัฯ เท่านัน้ โดยผ่านข้ันตอนการอนมัุต ิ

 ตามระเบียบของบริษัทฯ ท่ีก�าหนดไว้ และมั่นใจว่า 

 การให้เงินสนับสนุนตังกล่าว จะไม่ถูกน�าไปใช้เป็นวิธี 

 การหลกีเลีย่งในการให้สินบน ท้ังนีก้ารให้เงินสนบัสนนุ 

 นั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  

 ส ่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของ บริษัทฯ  

 โดยอาจกระท�าได้หลายรูปแบ่บ เช่น การสนับสนุน 

 กิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสั่งคมและ 

 สิ่งแวตล้อม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เป็นต้น

1.8.3		 ของขวัญ	และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง	(Gift,	Entertainment)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�ามาซ่ึงความส�าเร็จอย่างต่อเน่ือง

ของบริษัท บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้ของขวัญและเลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเง่ือนไขทุกข้อ  

 ดังต่อไปนี้
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I. ไม่เป็นการกระท�าเพือ่ครอบง�า ชักน�า หรอืตอบแทนบคุคลใดๆ เพือ่ได้มาซ่ึงความได้เปรยีบ ผ่านการกระท�าทีไ่ม่เหมาะสม 

  หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

II. เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ของบริษัทตามที่ก�าหนดไว้

III. เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และกระท�าอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

IV. ประเภท และมลูค่ามคีวามเหมาะสม ถกูต้องตามกาลเทศะ เช่น กรณทีีอ่ยูร่ะหว่างการประกวดราคา งดการให้ของขวญั  

 หรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานของบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

V. เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลส�าคัญซึ่งเป็นธรรมเนียมปฎิบัติ

2)  กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทั สามารถรบัของขวญัหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล หรอื ธรรมเนยีม 

 ปฏิบัติปกติโดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ท้ังนี้ ของขวัญท่ีรับได้จะต้องไม่เป็นเงินสด หรือ 

 เทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรก�านัล บัตรของขวัญ เป็นต้นหากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรือ 

 ผลประโยชน์ดังกล่วได้ในขณะนั้น ผู้รับต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที และจัดท�ารายงานการรับของขวัญ และส่งของขวัญ 

 ดังกล่าวให้ส�านักก�ากับดูแลและเลขานุการบริษัท เพื่อน�าไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาลส�าคัญ หรือ  

 ขออนุมัติน�าไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม

2.1	ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น	

บริษัทฯ ได้ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน ไว้ดังนี้

	 ทางไปรษณีย์ น�าส่งที่	ส�านักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท	พลาสติค	และหีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ชั้น	4	บริษัท	พลาสติค	 
และหีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	7ซอยเทียนทะเล	30	ถนนบางขุนเทียน
ชายทะเล	แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	10150

	 ทางอีเมล์ ส�านักงานเลขานุการบริษัท	Secretary@tpacpackaging.com
ฝ่ายงานตรวจสอบ		ethics@tpacpackaging.com

	 ทางเว็บไซต์ของบริษัท	 www.tpacpackaging.com

	กล่องรับข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/	
	 ข้อร้องเรียน	ภายในบริษัท
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การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ  

เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดท�า และ

ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯให้มีความครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทฯจะต้องจัดท�า  

ขึ้นอย่างรอบคอบมีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ ตลอดจนเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและผลการด�าเนินงานของบริษัท

หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท รวมถงึ 

การก�าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม กลยทุธ์ และ

เป้าหมายการด�าเนินงานของบริษัทฯการก�ากับดูแล และ

การประเมินผลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร โดยม ี

จดุประสงค์เพือ่เพิม่มลูค่าให้แก่ผูถ้อืหุ้นในระยะยาวในการนี ้

คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่ามีการปฏิบัติหน้าท่ี 

ภายใต้กฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมถึง 

ยังต้องตระหนักถึงการก�ากับดูแลกิจการ ความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้บริษัทฯ เป็นองค์กร

ชั้นน�า ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นบริษัท 

ที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  

โดยด�าเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย ด้วยการบริหาร

จัดการท่ีแข็งแกร่งและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์ มีความ

เป็นอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบตามหน้าที่ในการ

ก�ากบัดแูลกจิการให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ 

ฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน

ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการทบทวน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม และเป้าหมายในระยะยาว 

ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญ 

ในการติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์และแผนธุรกิจของ 

บริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม�่าเสมอ โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีสาระ

ส�าคญัทีถ่กูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่สอดคล้องกบั กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 

ตลอดจนหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีผ่านการเปิดเผยข้อมลูในรปูแบบต่างๆ เพือ่แสดงถงึความโปร่งใสในการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทการรายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
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องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 

จ�านวน 3 ท่าน และคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน 

และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 2 ท่าน และประธานกรรมการ

เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นอกจากนี้ ได้จัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการ

อสิระทัง้หมด จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์

เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้อง

ประกอบด้วยไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่เกิน 5 ท่าน และ

เป็นกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 

คณะกรรมการบรษัิทมกี�าหนดให้จัดประชมุไม่ต�า่กว่า 6 ครัง้

ใน 1 ปีบัญชี ตามตารางการประชุมที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้าทั้ง

ปี นอกจากนี้บริษัทฯยังส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ

แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย

ร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการท้ังหมดในรอบ

ปีบัญชีเว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันจ�าเป็นหรือสมควรซ่ึงท�าให้

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯส่งเสริมให้มีการ

จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้า

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

อย่างน้อย 5 วันท�าการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมี

เวลาในการศึกษาข้อมูล

ส�าหรับคณะกรรมการชุดย ่อยต่างๆ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบจะมีก�าหนดจัดประชุมเป็นประจ�าทุก 

ไตรมาสและเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ส�าหรับคณะ

กรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะจัดขึ้นอย่างน้อยปีบัญชีละ 2 ครั้ง

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ

อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ได้อนุมัติแผนการพัฒนากรรมการ 

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการปัจจุบันและ

กรรมการเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ ให้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ

การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

ของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการและพัฒนาการ

ต่างๆ ท่ีส�าคัญ ตลอดจนสนบัสนนุให้เข้าอบรมหลกัสตูรหรอื

กจิกรรมต่างๆ กับสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิทัไทย หรือ 

หน่วยงานอื่นๆ

บรษิทัฯจะจดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการทีเ่ข้ารบัต�าแหน่ง

กรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัทตามแผนการ

พัฒนากรรมการที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือให้กรรมการใหม่ได้ทราบ 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

และเข้าใจถึง ประวัติความเป็นมาของบริษัท โครงสร้าง 

นโยบาย กฏระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 

ที่คณะกรรมการรับผิดชอบ
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	5

ความร่วมมือของพนักงานด้านจรรยาบรรณและการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มนีโยบายและส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนศึกษาและ

ท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และถือปฎิบัติตามหลักจรรย

บรรณของบริษัทต่อบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

องค์กร รวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 

โดยกลุ่มบริษัทฯได้น�าหลักจรรยาบรรณบรรจุเป็นส่วน

หน่ึงของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ นอกจากนี้  

กลุ่มบบริษัทฯได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณของ

บริษัท ในทุกช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทอย่าง 

ต่อเนือ่ง เช่น บอร์ดประชาสมัสมัพนัธ์ และช่องทางการสือ่สาร 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและ 

ผลักดันให้พนักงานทุกคนถือปฎิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

และนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัอย่างเคร่งครัด

รวมถึงมีการผลักดันให้พนักงานทุกคนถือปฎิบัติตาม 

หลกัการและนโยบายดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง โดยในปีทีผ่่านมา

ไม่มกีรณพีนกังานไม่ปฎบิตัติามหรอืปฎบิตัผิดิจรรยาบรรณ

และนโยบายการก�ากับกิจการของบริษัท

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสำาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแล
กิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1	การเปล่ียนแปลงและพัฒนากสรท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย	 แนวปฏิบัติ	 และระบบ 
การก�าดับดูแลกิจการ	หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการแสดงให้เห็นว่ามีการยกระดับมาตรฐานการก�ากับกิจการของบริษัทและให้เหมาะสมและ

สอดคล้องต่อการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้มีการทบทวนนโยบาย แนวปฎิบัติ และระบบการก�ากับ

ดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ 1 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา เช่น นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

6.3.2	การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง ในด้านการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2564 ดังนี้

1  โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

บริษัท ได้รับคะแนนร้อยละ 100

2  บริษัท ได้รับคะแนนในระดับ “ดีมาก” ของการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

จดทะเบยีน ซึง่ประเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทยโดยการสนบัสนนุของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคะแนนของระดับ “ดีมาก” คือ คะแนนในช่วงร้อยละ 80-90 ซึ่งบริษัทได้คะแนน

ร้อยละ 87 และเป็นปีที่สี่ติดต่อกันที่บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีมาก”
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คณะกรรมการ

16 283 5 7 4

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา
ประธานกรรมการ		
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
กรรมการบริษัท		
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
กรรมการบริหารความเสี่ยง		
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย		
กรรมการผู้จัดการ

นาย อานิล กุมาร์ โคลิ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม		
กรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค

นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
กรรมการอิสระ		
กรรมการตรวจสอบ		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
กรรมการอิสระ		
กรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1 2

3 4

5 6

7 8
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คณะกรรมการ

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา 
Position 

	ประธานกรรมการ		
	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม		

	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	

	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ

อาย 38 ปี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก	9	ตุลาคม	2558
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด	24	เมษายน	2562

การศึกษา
	ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	 Mathematical	 
 Trading and Finance, Cass Business School City  
	 University,	ประเทศอังกฤษ

	ปรญิญาวศิวกรรมศาสตร์บัณฑติ	(เกียรตินิยม)	วศิวกรรม 
	 โยธา	University	College	London,	ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการอบรม
	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(	214/2558	) 
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประเทศไทย

ประวัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
	 2559	-	ปัจจุบัน	
	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารกลุ่มธุรกิจ,	บรษัิท	พลาสติค	และ 
	 หีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน),	ประเทศไทย

 2556 - 2557 
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ,	 European	Special	 Situation,	 
	 La	Salle	Investment	Management,	ลอนดอน,	ประเทศ 
	 อังกฤษ

	 2543	-	2556	
	 ผู้ช่วย,	 European	Distressed	Debt	 Acquisition,	 
	 Colony	Capital,	ลอนดอน,	ประเทศอังกฤษ

	 2540	-	2543	
	 นักวิเคราะห์,	 ส่วนงานวาณิชธนกิจ,	 Credit	 Suisse	 
	 Securities,	ลอนดอน,	ประเทศอังกฤษ		 	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
	 2559	-	ปัจจุบัน	
	 กรรมการ,	 บริษัท	 พลาสติค	 และ	 หีบห่อไทย	 จ�ากัด	 
	 (มหาชน),	ประเทศไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบริษัทท่ี ไม่ ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
	 2561	-	ปัจจุบัน	 		 	
	 กรรมการ,	 บริษัท	 ทีแพค	 แพคเกจจิ้ง	 อินเดีย	 จ�ากัด,	 
	 ประเทศอินเดีย
	 2561	-	ปัจจุบัน	 	 	
	 กรรมการ,	 บริษัท	 ทีแพค	 แพคเกจจ้ิง	 (บางนา)	 จ�ากัด,	 
	 ประเทศไทย
	 2562	-	ปัจจุบัน	 	 	
	 กรรมการ,	 Sun	 Packaging	 Systems	 (FZC),	 
	 ประเทศสหรัฐ	อาหรับเอมิเรตส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 
ไม่มี		 	 	 	 	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
	 สามี	นางอาราธนา	 โลเฮีย	ชาร์มา	 (กรรมการที่ไม่ได้เป็น 
	 ผู้บริหาร)	และ
	 พี่เขย	 นายยาโชวาดัน	 โลเฮีย	 (กรรมการท่ีไม่ได้เป็น 
	 ผู้บริหาร)
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คณะกรรมการ

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
ตำาแหน่ง 

	กรรมการบริษัท	

	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	

	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		

	กรรมการบริหารความเสี่ยง		

	กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		

	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย		

	กรรมการผู้จัดการ

อายุ 62 ปี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก	12	ตุลาคม	2558
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด		24	เมษายน	2562

การศึกษา
	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	 (เกียรตินิยมอันดับ	 1)	 สาขา 
	 วิศวกรรม	 เครื่องกล	 	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 
	 กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม
	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(	51/2549	) 
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประเทศไทย 
	 ประวัติการท�างาน	(ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง)

	 2528	-	ปัจจุบัน	
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย,	 
	 บริษัท	พลาสติค	และ	หีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
	 2559	-	ปัจจุบัน	
	 กรรมการ,	 บริษัท	 พลาสติค	 และ	 หีบห่อไทย	 จ�ากัด	 
	 (มหาชน),	ประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบริษัทท่ี ไม่ ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

	 2561	-	ปัจจุบัน	 		 	
	 กรรมการ,	 บริษัท	 ทีแพค	 แพคเกจจ้ิง	 (บางนา)	 จ�ากัด,	 
	 ประเทศไทย
   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 

	 7,560,000	หุ้น	หรือคิดเป็น	2.32%	 	 	
   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
	 ไม่มี
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คณะกรรมการ

นาย อานิล กุมาร์ โคลิ
ตำาแหน่ง 

	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม		

	กรรมการบริหารความเสี่ยง		

	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค

อายุ 60 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก	 12	ตุลาคม	2558
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด	21	เมษายน	2020

การศึกษา
	 ประกาศนียบตัร	สาขาจดัการด้านการตลาด	มหาวทิยาลัย	 
	 Pune,	ประเทศอินเดีย

	 เทคโนโลยีบัณฑติ	(เคมี)		Harcourt	Butler	Technological	 
	 Institute	มหาวิทยาลัย	Kanpur,	ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม
	 หลกัสูตร	Director	Accreditation	Program	(	135/2560)	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย,	ประเทศไทย

ประวัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
	 2559	-	ปัจจุบัน	
	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านเทคนิค,	บรษัิท	พลาสติค	และ 
	 หีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

 2556 - 2558 
	 รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด	PET,	บริษัท	อินโด 
	 รามาโพลีเมอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2541	-	2556	
	 รองประธานกรรมการ,	 บริษัท	 เพ็ทฟอร์ม	 (ไทยแลนด์)	 
	 จ�ากัด
   

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
	 2559	-	ปัจจุบัน	
	 กรรมการ,	 บริษัท	 พลาสติค	 และ	 หีบห่อไทย	 จ�ากัด	 
	 (มหาชน),	ประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบริษัทท่ี ไม่ ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
	 2561	-	ปัจจุบัน	 		 	
	 กรรมการ,	 บริษัท	 ทีแพค	 แพคเกจจิ้ง	 อินเดีย	 จ�ากัด,	 
	 ประเทศอินเดีย
	 2561	-	ปัจจุบัน	 	 	
	 กรรมการ,	 บริษัท	 ทีแพค	 แพคเกจจ้ิง	 (บางนา)	 จ�ากัด,	 
	 ประเทศไทย
	 2562	-	ปัจจุบัน	 	 	
	 กรรมการ,	Sun	Packaging	Systems	(FZC),	ประเทศ 
	 สหรัฐ	อาหรับเอมิเรตส์
   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 
ไม่มี		 	 	 	 	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี
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คณะกรรมการ

นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา
ตำาแหน่ง    
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

อายุ 36 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก	9	ตุลาคม	2558

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด	24	เมษายน	2562

การศึกษา
	 วิทยาศาตร์บัณฑิต	 สาขาการบริหารธุรกิจ	Babson	 
	 College	รัฐแมสซาชูเซตส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม
	 หลักสูตร	 Director	 Certification	 Program	 รุ ่นท่ี	 
	 214/2558

ประวัติการทำางาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564
	2561	-	ปัจจุบัน	
	 รองประธานกรรมการ,	มูลนิธิไอวีแอล
	2561	-	ปัจจุบัน	
	 กรรมการ,	บริษัท	ทีแพค	แพคเกจจิ้ง	อินเดีย	จ�ากัด

	 2561	-	ปัจจุบัน	 		 	
	 กรรมการ,	บริษัท	ทีแพค	แพคเกจจิ้ง	(บางนา)	จ�ากัด
	2551	-	ปัจจุบัน	 	
	 ผู้อ�านวยการ,	บริษัท	อินโดรามา	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 
ไม่มี		 	 	 	 	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
	ภรรยา	นายเควิน	คูมาร์	ชาร์มา	(ประธานกรรมการ)	และ
	พี่สาว	 นายยาโชวาดัน	 โลเฮีย	 (กรรมการท่ีไม่ได้เป็น 
	 ผู้บริหาร)
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คณะกรรมการ

นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย

ตำาแหน่ง   

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	

อายุ 34 ปี

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการครั้งแรก 12 ตุลาคม 2558 
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2561

การศึกษา
	ปริญญาตรี	 การจัดการธุรกิจวิศวกรรม,	Warwick	 
	 Business	School,	Warwickshire,	ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการอบรม
	 หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(	214/2558) 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประเทศไทย

ประวัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)   
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
	 2562	-	ปัจจุบัน	
	 กรรมการ,	บริษัท	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน),	 
	 ประเทศไทย
	 2558	-	ปัจจุบัน	
	 กรรมการ,	 บริษัท	 พลาสติค	 และหีบห่อไทย	 จ�ากัด	 
	 (มหาชน),	ประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบริษัทท่ี ไม่ ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
	 2561	-	ปัจจุบัน	 	 	
	 กรรมการ,	 Medco	 Plast	 Co.	 for	 Packing	 &	 
	 Packaging	Systems	(S.A.E)
	 2561	-	ปัจจุบัน	 	 	
	 กรรมการ,	บริษัท	อินโดรามา	โพลิเมอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2561	-	ปัจจุบัน	 	 	
	 กรรมการ,	บริษัท	อินโดรามา	โฮลดิ้ง	จ�ากัด
	 2561	-	ปัจจุบัน	 	 	
	 กรรมการ,	บริษัท	 อินโดรามา	 โพลีเอสเตอร์	 อินดัสทร	ี 
	 จ�ากัด	(มหาชน)
	 2561	-	ปัจจุบัน	 	 	
	 กรรมการ,	บริษัท	อินโดรามา	ปิโตรเคม	จ�ากัด
	 2561	-	ปัจจุบัน	 	 	
	 กรรมการ,	บริษัท	ทีพีที	ปิโตรเคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)
	 2552	-	ปัจจุบัน	 	 	
	 กรรมการ,	บริษัท	อินโดรามา	รีซอสเซส	จ�ากัด
	 2552	-	ปัจจุบัน	 	 	
	 กรรมการ,	บริษัท	บีคอน	เคมิคอลส์	จ�ากัด
	 2550	-	ปัจจุบัน	 	 	
	 กรรมการ,	บริษัท	ออรัส	สเปเชียลลิตี้	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 
ไม่มี		

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
	 น้องชาย	นางอาราธนา	โลเฮีย	ชาร์มา	 (กรรมการที่ไม่ได้ 
	 เป็นผู ้บริหาร)	 และน้องเขย	 นายเควิน	 คูมาร์	 ชาร์มา	 
	 (ประธานกรรมการ)



69รายงานประจำาปี 2564

คณะกรรมการ

นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
ตำาแหน่ง   

	กรรมการอิสระ		

	ประธานกรรมการตรวจสอบ		

	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการครั้งแรก 9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
	 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ปรญิญาโท	M.E.,	Texas	A&M	University,	Texas,	U.S.A.
	 ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	 
	 (ปรอ.รุ่นที่	18/2548)
	 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง	สถาบันวทิยาการ 
	 ตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	10/2553
		 ประกาศนยีบัตรหลักสูตรผูบ้รหิารระดับสูง	สถาบันวทิยาการ 
	 พลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	1/2555
	 วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ 
	 ยุติธรรมระดับสูง(บยส.)	รุ่นที่	17/2555-2556
	 วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 
	 ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน	 (วธอ.)	 
	 รุ่นที่	2/2558
	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 “การปฏิรูปธุรกิจและสร้าง 
	 เครือข่ายนวัตกรรม”	BRAIN	รุ่น	2	ประจ�าปี	2561
	 Certificate,	Harvard	University,	Advanced	Management 
  Program, U.S.A.
	 Certificate,	Harvard	University,	Financial	 Institution	 
	 for	Private	Enterprise	Development,	U.S.A.

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
	 หลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 
	 รุ่นที่	21/2546

ประสบการณ์การทำางาน
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
	2562	-	ปัจจุบัน	
	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		บมจ.เอ็นเอฟซี
	2558	-	ปัจจุบัน	
	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ.	กรุงเทพ 
	 ประกันภัย

	2554	-	ปัจจุบัน	
	 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	 	 บมจ.	 กรุงเทพ 
	 ประกันภัย
	2548	-	ปัจจุบัน	
	 กรรมการอิสระ	บมจ.	กรุงเทพประกันภัย					
	2559	-	ปัจจุบัน	
	 กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บมจ.	พลาสติค	 และ 
	 หีบห่อไทย
	2558	-	ปัจจุบัน	
	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	 บมจ.	 
	 พลาสติค	และหีบห่อไทย	
	2555	-	ปัจจุบัน	
	 รองผู้จัดการใหญ่	 สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง	 ธนาคาร 
	 กรุงเทพจ�ากัด	(มหาชน)
	2545	-	2555	
	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	 ผู้อ�านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง	 
	 นครหลวง	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
	2547	-	ปัจจุบัน	
	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ที.กรุงไทย 
	 อุตสาหกรรม

ตำาแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 2559	-	2564	 	
	 กรรมการ	บจ.	บัวหลวงเวนเจอร์ส		

สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 
ไม่มี		 	 	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ 
ผู้บริหาร
ไม่มี
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คณะกรรมการ

นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์

ตำาแหน่ง    

	กรรมการอิสระ		

	กรรมการตรวจสอบ		

	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 50 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก	9	ตุลาคม	2558
วนัท่ีเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครัง้ล่าสุด	21	เมษายน	2563

การศึกษา
	 MBA,	Sloan	School	of	Management,	Massachusetts 
		 Institute	 of	 Technology	 (MIT),	 Boston,	 ประเทศ 
	 สหรัฐอเมริกา
	 ปรญิญาตร	ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	คณะวศิวกรรมศาสตร์		 
	 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรการอบรม
	 หลักสูตร	 Director 	 Cert i f icat ion	 Program	 
	 รุ ่นที่ 	 72/2549	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
	 บริษัทไทย	ประเทศไทย
	 หลกัสตูรผูบ้ริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู	รุน่ที	่25	 
	 (บยส.25)
	 หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	 
	 รุ่นที่	13	(วพน.13)
	 หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม	 
	 (Brain)	รุ่นที่	1/2560	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	9	(วตท.)
ประวัติการทำางาน
	 2563	-	ปัจจุบัน		 	
	 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
	 2560	-	ปัจจุบัน	 		
	 ผูพ้พิากษาสมทบในศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้า 
	 ระหว่างประเทศ	รุ่นที่	12
	 2559	-	ปัจจุบัน		 	
	 บริษัท	เนชั่นแนล	เพาเวอร์	ซัพพลาย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 กรรมการอิสระ

	 2558	-	ปัจจุบัน	
	 บริษัท	พลาสติค	และหีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
	 2543	-	ปัจจุบัน	 		
	 บริษัท	เอ.เจ.	พลาสท์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 รองประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ
ตำาแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์) 
	 2559	-	ปัจจุบัน		 	
	 บริษัท	เนชั่นแนล	เพาเวอร์	ซัพพลาย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 กรรมการอิสระ
	 2559	-	ปัจจุบัน	
	 บริษัท	พลาสติค	และหีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
	 2543	-	ปัจจุบัน	 		
	 บริษัท	เอ.เจ.	พลาสท์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 รองประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ
ตำาแหน่งกรรมการ(ในบริษัทท่ีไม่ ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์)  
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 
ไม่มี		 	 	 	 	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี
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คณะกรรมการ

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ตำาแหน่ง 

	กรรมการอิสระ	/	

	กรรมการตรวจสอบ	/	

	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 49 ปี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก	12	ตุลาคม	2558
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด	21	เมษายน	2563

การศึกษา
	 ประกาศนียบัตรชัน้สูงการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมาย 
	 มหาชน	สถาบันพระปกเกล้า
	 The	Executive	Management	Academy,	University	 
	 of	California,	Los	Angeles
	 รฐัประศาสน์ศาสตร์	มหาบัณฑติ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
	 บริหารธุรกิจบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรการอบรม
	 หลักสูตร	Director	Certification	 Program	 (DCP)	 
	 รุน่ท่ี	225/2559	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ประวัติการทำางาน
	 2558	-	ปัจจุบัน	
	 บริษัท	พลาสติค	และหีบห่อไทย	จ�ากัด(มหาชน)
	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
	 ประธานกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
	 บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	
 - 2550 -2551  
	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
 - 2551 – 2552  
	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการตลาด
	 -	 2552	–	2554	 	
	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
	 -	 2554	–	2555	 	
	 	 ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส

 - 2555 – 2558  
	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
 - 2558 – 2561  
	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
	 -	 2561	–	ปัจจุบัน	
	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายการตลาดและพัฒนา 
	 	 ธุรกิจ
 
ตำาแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์) 
	 2558	-	ปัจจุบัน	
	 บริษัท	พลาสติค	และหีบห่อไทย	จ�ากัด(มหาชน)
	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
	 ประธานกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน

ตำาแหน่งกรรมการ (ในบริษัทท่ีไม่ ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์) 
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 
ไม่มี		 	 	 	 	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี
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7. โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคญัเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชดุย่อย ผู้บรหิาร พนักงานและอืน่ ๆ

7.1  โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายชื่อดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
วันที่เข้าด�ารง
ต�าแหน่ง

ระยะเวลาที่
ด�ารงต�าแหน่ง

1 นายเควิน	คูมาร์	ชาร์มา ประธานกรรมการ 9	ตุลาคม	2558 6	ปี

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

2 นายธีรวิทย์	บุษยโภคะ กรรมการบริหาร 12	ตุลาคม	2558 6	ปี

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	กรรมการ 
ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจประเทศไทย

3 นายอนิล	กุมาร์	โคลิ กรรมการบริหาร 12	ตุลาคม	2558 6	ปี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค

4 นางอาราธนา	โลเฮีย	ชาร์มา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9	ตุลาคม	2558 6	ปี

5 นายยาโชวาดัน	โลเฮีย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12	ตุลาคม	2558 6	ปี

6 นายวีระศักดิ์	สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระ 9	ตุลาคม	2558 6	ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

7 นายกิตติภัต	สุทธิสัมพัทน์ กรรมการอิสระ 9	ตุลาคม	2558 6	ปี

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

8 นายกรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ 12	ตุลาคม	2558 6	ปี

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทน
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผูม้อี�านาจลงนามแทนบรษิทัฯคือ นายเควนิ คมูาร์ ชาร์มา หรอื นางอารธนา โลเฮยี ชาร์มา หรอื นายอนิล กมุาร์ โคล ิ

ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ หรือ นายยาโชวาดัน โลเฮีย รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอ�านาจและหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ

บริษัท ตลอดจนมติการประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย พระราชบัญญัติ

หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุม 

ผูถื้อหุน้ด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ รบัผดิชอบ ระมดัระวงั และ

รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

2 ก�าหนดนโยบายและทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

ค่านิยม และกลยุทธ์ ของบริษัท

3 ก�าหนดแผนธุรกจิ และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทั 

รวมถงึพจิารณาและทบทวนผลงานประจ�าปี ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

4 ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ ของ

พนักงานทุกระดับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

5 ด�าเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชร การ

รายงานทางการเงิน และการสอบบญัช ีเชือ่ถอืได้ ตลอดจน

ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

6 พิจารณาและอนุมัติการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน และการลงทุนของบริษัท 

7 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง

กันของบริษัท และบริษัทย่อย ตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

8 ดแูลเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ส่ีวน

ได้เสียของบริษัท

9 ก�าหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึ 

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

10 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ประจ�าปี ทั้งในรูปแบบการประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล 

เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบ

11 มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการบริษัทได้ การมอบอ�านาจแก่กรรมการ

ดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอ�านาจหรอืการมอบอ�านาจ

ช่วงท่ีท�าให้กรรมการหรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการ

สามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 

มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้ง

กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

12 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยคิด ติดตาม

ดูแลระบบบริหารจัดการ และระบบควบคุมภายในให้เป็น

ไปตามนโยบายท่ีก�าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการ และก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจ�าปี และทบทวนกฏบัตรของกรรมการชุดย่อยทุกชุด

13 จัดให ้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปรับใช้นโยบายดังกล่าวให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบ

ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
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บทบาทของประธานกรรมการ

1 เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

 1.1 ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบิรษัท และกฎหมาย

 1.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ 

   เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

 1.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องด�าเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

2 เป็นผู้น�าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อชักถาม ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะ

สมและโปร่งใส

3 สนบัสนนุให้เป็นแบบอย่างทีดี่ในการปฏิบติัตามหลักบรรษทัภบิาล นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทจุรติหรอื คอร์รปัช่ัน

และจรรยาบรรณของบริษัท

4 เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างคณะกรรมการบรษัิทกับฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏบิตัหิน้าทีข่อง กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัท

5 ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6 ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

7 ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

8 ก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธาน

กรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อน�าผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของ

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

14 คณะกรรมการจะต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา

ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จาก

องค์กรภายนอก ตามนโยบายการพัฒนาความรู ้ความ

สามารถของบุคลากรของบริษัท

15 คณะกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังใหม่จะต้องเข้ารบัการ

ปฐมนิเทศ เพื่อแนะน�าแนวทางในภาพรวมของบริษัทฯไม่

ว่าจะเป็น โครงสร้างบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์

ของบริษัท จรรยาบรรณของคณะกรรมการ คู่มือกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน นโยบายต่างๆของบริษัท ซึ่งรวมถึง

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

16 พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ 

ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

17 พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดย

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และเลขานกุารบรษิทั รวมทัง้ 

พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารดังกล่าว
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7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละน�าเสนอเรือ่งให้แก่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ โดยบริษัท ได้จัดท�ากฎบัตร ของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อก�าหนดหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบต่างๆ และเปิดเผยกฏบตัรต่างดังกล่าวบนเวป็ไซต์ของบรษิทั โดยรายละเอยีดของคณะกรรมการชดุย่อยม ีดงันี้

7.3.1	คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดต้ังข้ึนเพือ่ท�าหน้าทีช่่วยกรรมการบรษิทัในการ ก�ากบัดแูลและตรวจสอบความถกูต้องของรายงาน

ทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ  

เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทมกีารก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าทีใ่นการสอบทาน การบรหิาร

ความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งจัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้า หรือมี

ประสบการณ์ด้านบญัชแีละการเงนิทีเ่พยีงพอทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน  

ซ่ึงคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ต่งต้ังประธานกรรมการตรวจสอบหรอืให้ผูท่ี้ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรสวจสอบท้ังหมด 

ท�าการเลือกประธานกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นาย	วีระศักดิ์	สุตัณฑวิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นาย	กิตติภัท	สุทธิสัมพัทน์ กรรมการตรวจสอบ

3. นาย	กรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการตรวจสอบ
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หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	

1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง 
ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอท้ังงบการเงินราย
ไตรมาส และประจ�าปีให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน 
เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา

2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน 
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือ
เลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
เป็นประจ�า ทุกปี

3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตาม 
กฏหมายว ่ าหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์แห ่ ง
ประเทศไทย ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับดูแล
หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ซ่ึงมี
ความเป็นอสิระเพือ่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และก�าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี 

5 พจิารณาเลกิจ้างผูส้อบบญัช ีหากพบว่ามคีวามไม่อิสระ 
หรือมีปัจจัยที่กระทบต่อบริษัท

6 ก�าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทาง
เดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

7 พจิารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกีย่วโยงกนัหรือ 
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป 
ตามกฏหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�าหนดไว้ และเปิด

เผยไว้ในรายงานประจ�าปี

8 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้อง

มีข้อมูลอย่างน้อยตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�าหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

9 สอบทานและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการตรวจ

สอบ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10 พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจ�าปีของ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

11 ก�ากบัดแูลหน่วยงานตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบ

ส่วนงานต่างๆ อย่างครอบคลุมในประเด็นที่มีสาระส�าคัญ 

และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการ

ด�าเนินการแก้ไข ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินการตาม 

ข้อเสนอแนะ ในกรอบเวลาที่วางไว้

12 รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

13 ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหน้าที ่ให้คณะกรรมการ

มอี�านาจเชิญฝ่ายบรหิารหรอืพนกังานของบรษิทั ท่ีเกีย่วข้อง

มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

14 คณะกรรมการตรวจสอบอาจ แสวงหาความเห็นที่

เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาที่มีความช�านาญในด้านวิชาชีพอื่น  

เมื่อเห็นว่าจ�าเป็นโดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

15 ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 

และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบ เช่น ทบทวนนโยบาย

การบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง

16 ประเมนิผลการปฏบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นประจ�าทุกปี เพือ่พจิารณาปรบัปรงุ แก้ไขการด�าเนนิการ
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7.3.2	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดตั้งข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าท่ีพิจารณา

และก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท

อย่างน้อย 3 คน และ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

โดยประธานคณะกรรมการชุดนี้จะต้องเป็นกรรมการอิสระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นาย	กรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นาย	กิตติภัท	สุทธิสัมพัทน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นาย	วีระศักดิ์	สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นาย	เควิน	คูมาร์	ชาร์มา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นาย	ธีรวิทย์	บุษยโภคะ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1 พิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

2 สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ

ผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 2.1 ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที ่

   บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

 2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาต้องสอดคล้องกับกฏหมาย และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีบุคคลที่มีคุณบัติตาม 

   กฏหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

3 คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

 3.1 ค่าตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเพือ่เสนอต่อ คณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบ และเสนอต่อทีป่ระชมุ 

   ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา

 3.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
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7.3.3.		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจดัตัง้ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีช่่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทั ในการบรหิาร

งานด้านการบริหารความเสี่ยง ในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการค้า และความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลีย่น เป็นต้น โดยพจิารณาก�าหนดกรอบนโยบายการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึตดิตามผล และเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาและบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ได้รับการอนุมัติ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นาย	เควิน	คูมาร์	ชาร์มา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นาย	ธีรวิทย์	บุษยโภคะ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นาย	อนิล	กุมาร์	โคลิ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4 พิจารณากรอบค่าตอบแทน ระดับบริหารนอกเหนื่อจาก ข้อ 3. โดยกรอบอ�านาจดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจาก 

 คณะกรรมการบริษัทและให้อยู่ในการด�าเนินการของกรรมการผู้จัดการ

5 คณะกรรมการทกุคณะมีหน้าทีท่�าแบบประเมนิตนเองท้ังรายบุคคล และรายคณะ เป็นประจ�าทุกปี เพือ่น�าไปประมวลผล 

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

6 ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณามหีน้าทีร่ายงาน ผลการด�าเนนิงานประจ�าปีของคณะ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท และน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

7 จัดท�ารายงานคณะกรรมการชุดย่อย โดยจต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด  

โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

8 สอบทานและปรับปรุงกฏบัตร คณะกรรมการชุดย่อยอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9 รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

10 ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี เพื่อพิจาณาปรับปรุงแก้ไข การด�าเนินการต่อไป
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หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1 พิจารณาก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความ

เสีย่ง ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและกลยทุธ์ด้านความยัง่ยนื

ของบริษัท ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ

บริษัท

2 ตดิตามและประเมนิความเสีย่งทีส่�าคัญขององค์กร และ

พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการ 

และวิธีการประเมินความเสี่ยง

3 ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่ 

เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

4 ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้าน

การปฏิบัติการที่ส�าคัญ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์

ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบ 

ต่อการปฏิบัติการ และรายงานความเสี่ยงที่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

5 ให้ค�าปรึกษา และค�าแนะน�าในด้านการบริหารความ

เสี่ยง

6 ส่งเสริมและกระตุ ้น ให้การบริหารความเสี่ยงเป็น

วฒันธรรมองค์กร โดยให้ทกุคนตระหนกัถงึความส�าคญัของ

การบริหารความเสี่ยง

7 จดัท�าคูม่อืบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยขัน้ตอนการ

ด�าเนนิงาน หลกัเกณฑ์การประเมนิ และแนวทางการบรหิาร

ความเสี่ยง

8 สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความเสีย่ง

ที่ส�าคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน

9 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการบริหาร

จัดการความเส่ียง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง

10 กรรมการทกุคณะมหีน้าทีป่ระเมนิตนเองทัง้รายบคุคล 

และรายคณะ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าไปประมวลผล และ

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าไปเปิดเผยใน

รายงานประจ�าปี

11 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีจัด

ท�ารายงาน ผลการด�าเนินงานของคณะ เพื่อน�าเสนอต่อ  

คณะกรรมการบรษิทั และน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

12 จดัท�ารายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยต้อง

มีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�าหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

 

13 สอบทาน และปรับปรุง กฏบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ ให้คณะกรรมการ

บริษัท ทราบอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

15 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ เป็นประจ�าทุกปี 

เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข การด�าเนินงาน
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7.3.4.		คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ การด�าเนินกิจการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

เพื่อให้บริษัทได้รับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจากองค์กรภายนอก ได้อย่างมีมาตรฐานในระดับบริษัท มหาชน 

และรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ รายงานแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อก�าหนดนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้อง

กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการก�ากบัดูแลกิจการประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั และเลขานกุารบรษิทั รวมทัง้สิน้ 3 คน โดยคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิกคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นาย	เควิน	คูมาร์	ชาร์มา ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2. นาย	ธีรวิทย์	บุษยโภคะ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

3. นาย	ธีรพล	สูญพ้นไร้ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

หน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

1 ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ นโยบายดังกล่าว รวมถึง

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป็นประจ�า

2 ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของประธานกรรมการ 

กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการทั้งชุด และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

3 สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการ การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสม และมีความถูกต้องและชอบธรรม 

เช่น ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฏหมายและจริยธรรม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม

4 สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

5 จัดให้คณะกรรมการทุกคณะท�าแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าไปประมวลผล 

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าไปเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

6 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีหน้าที่จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ

น�าไปเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

7 จดัท�ารายงานคณะกรรมการก�ากบัดูแลกิจการ โดยต้องมข้ีอมลูอย่างน้อย ตามท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 

โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

8 สอบทาน และปรับปรุงกฏบัตร คณะอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง-ประเทศไทย

9 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

10 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเป็นประจ�าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข การด�าเนินงาน
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1	ผู้บริหาร

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายเควิน	คูมาร์	ชาร์มา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

2 นายธีรวิทย์	บุษยโภคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประเทศไทย

3 นายชรีนาถ	คาสิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประเทศอินเดีย	(บริษัทย่อย)

4 นายนิมิต	คิชอ	บาเทีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจสหรัฐอาหรับ	เอมิเรตส์	(บริษัทย่อย)

5 นายอนิล	กุมาร์	โคลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค

6 นายซูยก	ชิตลังเก ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารการเงนิกลุ่มธุรกิจอนิเดียและสหรฐัอาหรบั	เอมิเรตส์

7 นายเชา	ชี	ยุท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประเทศมาเลเซีย	(บริษัทย่อย)

8 นายคณิต	ธนาวุธิไกร รกัษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารการเงนิ/ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายบัญชี

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	

1 บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ตามท่ี 

คณะกรรมการได้ก�าหนด ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท

2 ก�าหนดแนวทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย

3 จัดโครงสร้างและระเบียบงานภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4 ทบทวนผลการด�าเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่ารวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

5 แสวงหาโอกาสท�าธุรกิจใหม่ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

6 พิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อ หรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

7 เห็นชอบกิจการใดๆ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

8 แต่งตั้ง ปลดออก เลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูง

9 อนุมัติการจ่ายโบนัส และจ�านวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักงานประจ�าปีภายในงบประมาณประจ�าปี     

10 ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทัง้นีอ้�านาจในการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริหาร ไม่รวมถึงการอนมุตัริายการใดๆ ท่ีตนเองหรอืบุคคลทีมี่

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทั หรอืบรษัิทร่วม
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หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการ ซ่ึงจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียน

เพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการบริหารและประธาน

กรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี  

รวมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยได้ก�าหนดอ�านาจกรรมการผู้จัดการเป็น ดังนี้

1  เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

2 ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร

ก�าหนด

3 มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน 

โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากต�าแหน่งที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหาร

4 มอี�านาจอนมุตัแิละมอบอ�านาจช่วง อนมุตักิารเบกิจ่าย เพือ่การจดัซือ้ จดัจ้าง ซ่ึงทรพัย์สนิและบรกิารเพือ่ประโยชน์ของ

บริษัท รวมทั้งอนุมัติการด�าเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในงบประมาณและวงเงิน ที่คณะกรรมการ

บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ให้อ�านาจไว้

5 มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ ของบริษัท 

และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในบริษัท

6 มอี�านาจกระท�าการและแสดงตน เป็นตัวแทนบรษัิทต่อบคุคลภายนอก ในกจิการทีเ่กีย่วข้องและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั

7 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน

8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธาน  กรรมการ

บริหาร เป็นคราวๆ ไป

9 ทั้งน้ี การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการผู้จัดการ จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆที่ตนเองหรือบุคคลที่มี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย 

หรือบริษัทร่วม

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดใน มาตรา 89/15 และมารตรา 89/16 ของพระราชบัญญติหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ซึง่มีผลบังคบัใช้ในวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั 

และซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท  

ตลอดจนมติของการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีดังนี้

1 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

 ก.   ทะเบียนกรรมการ

 ข.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปี

 ค.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียเก็บรักษารายงาน

การมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และ

จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14  

ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจ

สอบ ทราบภายยใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับ

รายงานนั้น

3 ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ประกาศก�าหนด

4 ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ ตลอดจน

ข้อบงัคบับริษทัและติดตามให้มกีารปฏบิติัอย่างถกูต้องและ

สม�่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อ

คณะกรรมการ

5 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับบริษัท และหลกัการ 

ปฏิบัติที่ดี

6 จัดท�ารายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นและรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติ

อย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม

7 จดัท�าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ รายงานประจ�าปี 

บริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุม

กรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

8 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดท�าโดย

กรรมการและผูบ้รหิาร และรายงานตามทีก่ฎหมายก�าหนด

9 ดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบ

10 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อ

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ

11 จัดให ้มีการเป ิดเผยให ้ทันเวลาในการรายงาน

สารสนเทศท่ีจ�าเป็นต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

12 ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  

โดยรวมถึงให ้ค�าปรึกษาเบ้ืองต ้นและข ้อเสนอแนะ  

ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ การก�ากับดูแล

กิจการ และหลักปฏิบัติท่ีดีท่ีเก่ียวข้องกับคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

13 สนับสนุนกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการมีข้อมูล

และความรู้เพียงพอต่อการท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และรายงานในรายงานประจ�าปี

14 พัฒนาความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

บริษัทอย่างสม�่าเสมอ

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564
นาย	คณิต	ธนาวุธิไกร
อายุ 38 ปี

	คุณวุฒิการศึกษา

 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ประสบการณ์ท�างาน 

บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) 

 2562 - ปัจจุบัน: รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

 2561 - 2562:  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (มหาชน) 

  2561 - 2561:  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด 

 2558 - 2561:  ผู้จัดการ
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7.4.2	นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน	กรรมการบริหารและผู้บริหาร

กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการให้แก่กรรมการที่ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

7.4.3	ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ	ระหว่างปี	2563	-	2564

เบี้ยประชุม

2563 2564

ประธานกรรมการ 80,000	บาท	/	ไตรมาส 90,000	บาท	/	ไตรมาส

กรรมการ 65,000	บาท	/	คน	/	ไตรมาส* 75,000	บาท	/	คน	/	ไตรมาส*

กรรมการตรวจสอบ
30,000	บาท	/	คน	/	การเข้า

ประชุม
40,000	บาท	/	คน	/	การเข้า

ประชุม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
40,000	บาท	/	คน	/	การเข้า

ประชุม
40,000	บาท	/	คน	/	การเข้า

ประชุม

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่มี ไม่มี

* ในปี 2563 ถ้าหากมกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั เกนิ 6 ครัง้ ทางบรษิทัจะจ่ายเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการอสิระ 

จ�านวน 43,333 บาท / คน / การเข้าประชุม ส�าหรบัการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 7 ถึง 11

ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ล�าดับ ชื่อ
เบี้ยประชุม	
(พันบาท)

เบี้ยประชุมพิเศษ
(พันบาท)

รวมทั้งหมด
(พันบาท)

1. นาย	เควิน	คูมาร์	ชาร์มา 350.00 - 350.00

2. นาย	ธีรวิทย์	บุษยะโภคะ 290.00 - 290.00

3. นาย	อนิล	กุมาร์	โคลิ 290.00 - 290.00

4. นาง	อาราธนา	โลเฮีย	ชาร์มา 290.00 - 290.00

5. นาย	ยาโชวาดัน	โลเฮีย 290.00 - 290.00

6. นาย	วีระศักดิ์	สุตัณฑวิบูลย์ 520.00 86.66 606.66

7. นาย	กิตติภัท	สุทธิสัมพัทน์ 520.00 86.66 606.66

8. นาย	กรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์ 520.00 86.66 606.66

รวมทั้งหมด 3,070.00 259.99 3,329.99
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการระหว่างปี	2563	-	2564

2563 2564

จ�านวนกรรมการ	(คน) 8 8

ค่าตอบแทน	(พันบาท) 3,049.99 3,329.99

	ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
- ไม่มี -

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาก�าหนดจ�านวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยใช้เกณฑ์ชี้วัด (KPI)

ต�าแหน่ง เกณฑ์ชี้วัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	 การประเมินผลงานประจ�าปี
	ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น
	การก�ากับดูแลกิจการ
	ผลการด�าเนินงานทางการเงิน	เช่น	EBITDA,	EPS,	Earning	Growth
	โครงการลงทุน

ผู้บริหารระดับสูง 		 หน้าที่	ความรับผิดชอบ	และผลประเมินประจ�าปี	
	ผลการด�าเนินงานทางการเงิน	เช่น	EBITDA,	EPS,	Earning	Growth
	ความพึงพอใจของลูกค้า

2563 2564

จ�านวนผู้บริหาร	(คน) 15 15

ค่าตอบแทน	(ล้านบาท) 60.05 64.47
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1	จ�านวนบุคลากร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2564

สายงาน
จ�านวนพนักงาน	(คน)

31	ธันวาคม	2563 31	ธันวาคม	2564

1.	แผนกผลิต	 803 672

2.	แผนกโลจิสติกส์ 134 115

3.	แผนกจัดซื้อ 4 4

4.	แผนกการตลาด 7 8

5.	แผนกทรัพยากรบุคคล 20 20

6.	แผนกบัญชีการเงินและบริหาร 19 18

รวม 987 837

7.5.2	การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญในช่วง	3	ปี	ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

7.5.3	ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ประจ�าปี 2564 ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2562

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2563

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2564

ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วย	
เงินเดือน	ค่าเบี้ยเลี้ยง	โบนัส	เงินสบทบ 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 เงินสบทบ
กองทุนประกันสังคม	 และเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน	เป็นต้น

488.5 541.1 588.9
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7.5.4	4	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบรษิทัและพนักงานของกลุม่บรษัิทได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี 

พ.ศ.  2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

หน่วย	:	ล้านบาท

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2562

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2563

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2564

กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ

6.0 6.3 6.8

7.5.5	ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยส�าคัญในช่วง	3	ปี	ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

7.6 ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ

7.6.1	รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู ่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังล่าว (ถ้ามี)  

โดยให้น�าส่งส�าเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม 59) ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ล�าดับที่ รายชื่อ
จ�านวนหุ้น	TPAC	(หุ้น) เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม/(ลด)31	ธันวาคม	2563 31	ธันวาคม	2564

คณะกรรมการ

1. นาย	เควิน	คูมาร์	ชาร์มา 0 0 -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -

2. นาย	ธีรวิทย์	บุษยโภคะ 9,560,000 7,560,000 (2,000,000)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -

3. นาย	อนิล	กุมาร์	โคลิ 0 0 -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -

4. นาง	อาราธนา	โลเฮีย	ชาร์มา 0 0 -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -

5. นาย	ยาโชวาดัน	โลเฮีย 0 0 -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -



89รายงานประจำาปี 2564

ล�าดับที่ รายชื่อ
จ�านวนหุ้น	TPAC	(หุ้น) เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม/(ลด)31	ธันวาคม	2563 31	ธันวาคม	2564

6. นาย	วีระศักดิ์	สุตัณฑวิบูลย์ 0 0 -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -

7. นาย	กิตติภัต	สุทธิสัมพัทน์ 0 0 -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -

8. นาย	กรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์ 0 0 -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -

ผู้บริหาร	Executives

9. นาย	คณิต	ธนาวุธไกร 0 10,000 10,000

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 -

7.6.2	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ส�านักงานสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	(บาท)

2562 2563 2564

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด 2,200,000 2,790,000 2,790,000

*บริษัท ไม่มีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบบัญชี ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
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8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ

การแต่งตั้งและการถอดถอนคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎหมาย และข้อบังคับ 

ของบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดใน 

คณะกรรมการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวน 

ที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งใหม่อีก

2 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

	  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

	  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง 

  คะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

	  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึง 

  เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการ 

  ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นต�าแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาล 

มีค�าสั่งให้ออก

4 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทมีมติ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

5 ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาdต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าถ่ึงหนึ่งของ 

จ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.1 สรุปผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1	การสรรหา	พัฒนา	และประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหา	การแต่งตั้ง	

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท
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คุณสมบัติกรรมการ

1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ กฎระเบยีบข้อบงัคบับรษิทัฯ และหน่วยงาน 

ก�ากับดูแลที่เก่ียวข้อง และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บรษิทั และในกรณีทีเ่ป็นการสรรหาบคุคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการอสิระของบรษิทัฯ บคุคลดังกล่าว ต้องมคีณุสมบตัิ

ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และกรณีกรรมการ

ตรวจสอบจะต้องมคีณุสมบติัเพิม่เติมเป็นไปตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด

2 เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายอนัเป็นประโยชน์ 

ต่อการด�าเนินงานของบริษัท

3 มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความ

ระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและ

จิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการท�างานให้กับริษัท 

ได้อย่างเต็มที่

4 มีประวัติการท�างานท่ีดี ไม ่ประกอบกิจการหรือ 

เป็นหุ ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัด 

ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็นกรรมการ

ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นท่ีประกอบกิจการ

เหมือนกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  

เว้นแต้ได้แจ้งให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้นทราบก่อนมมีติแต่งตัง้ และ

ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1  ถือหุ้นไม่เกิน 0.9% ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ

กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�าหรือผู้มี อ�านาจ

ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในสักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบ

บัญชี ซื่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซืง่รวมถงึการให้บรกิารเป็น ทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา ทางการเงนิ 

ซื่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพทั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทไม่ควรเกิน 9 ปี ติดต่อกันนับจากวันแรกที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

2 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

3 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

4 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

5 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ ้น 

ซื่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8 ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุ้น

ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบั เงนิเดือนประจ�า หรอืถือหุ้น 

เกิน 1 % ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซื่งประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 

การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ 

บริษัทอย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
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8.1.2	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการ

ล�าดับ รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท

(8	ครั้ง)

1 นายเควิน	คูมาร์	ชาร์มา 8/8

2 นายธีรวิทย์	บุษยโภคะ 8/8

3 นายอนิล	กุมาร์	โคลิ 8/8

4 นางอาราธนา	โลเฮีย	ชาร์มา 8/8

5 นายยาโชวาดัน	โลเฮีย 8/8

6 นายวีระศักดิ์	สุตัณฑวิบูลย์ 8/8

7 นายกิตติภัต	สุทธิสัมพัทน์ 8/8

8 นายกรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์ 8/8

9 นายธีรพล	สูญพ้นไร้ -

อัตราการเข้าประชุมเฉลี่ย	(ร้อยละ) 100

ในการประชมุปี 2564 บรษัิท ได้จดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัข้ึนทัง้สิน้ 8 ครัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทมอีตัราการเข้าร่วม 

ประชมุ ร้อยละ 100.00 ซึง่ตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีด ีก�าหนดให้กรรมการบรษิทั เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 75 

ของการประชุมทั้งหมด 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท รวมถงึ 

การก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ 

และเป้าหมายการด�าเนินงานของบริษัทฯการก�ากับดูแล 

และการประเมินผลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร  

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่ามีการปฏิบัติ

หน้าที่ภายใต้กฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท  

รวมถงึยงัต้องตระหนักถงึการก�ากบัดูแลกิจการ ความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้บริษัทฯ เป็นองค์กร

ชั้นน�า ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นบริษัท 

ที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  

โดยด�าเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย ด้วยการบริหาร

จัดการท่ีแข็งแกร่งและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์ มีความ

เป็นอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบตามหน้าที่ในการ

ก�ากบัดแูลกจิการให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ 

ฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน

 ในปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีการทบทวน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม และเป้าหมายในระยะ

ยาวของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญ 

ในการติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์และแผนธุรกิจของ 

บริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ
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องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 

จ�านวน 3 ท่าน และคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน 

และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 2 ท่าน และประธานกรรมการ

เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นอกจากนี้  ได ้ จัดตั้ งคณะกรรมการชุดย ่อย ได ้แก ่  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการ

อสิระทัง้หมด จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์

เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้อง

ประกอบด้วยไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่เกิน 5 ท่าน และ

เป็นกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 

คณะกรรมการบรษัิทมกี�าหนดให้จัดประชมุไม่ต�า่กว่า 6 ครัง้

ใน 1 ปีบัญชี ตามตารางการประชุมที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า 

ทั้งปี นอกจากนี้บริษัทฯยังส่งเสริม และสนับสนุนให้

กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชมุคณะกรรมการท้ังหมด

ในรอบปีบัญชีเว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันจ�าเป็นหรือสมควร 

ซ่ึงท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯส่งเสริม 

ให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�าการก่อนวันประชุม เพื่อให้

กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล

ส�าหรับคณะกรรมการชุดย ่อยต่างๆ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบจะมีก�าหนดจัดประชุมเป็นประจ�าทุก 

ไตรมาสและเพิ่ม เติมตามความเหมาะสม ส�าหรับ 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ จะจัดข้ึนอย่างน้อยปีบัญชีละ 

2 ครั้ง

การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัทฯส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ

อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ได้อนุมัติแผนการพัฒนากรรมการ 

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการปัจจุบันและ

กรรมการเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ ให้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ

ของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการและพัฒนาการ

ต่างๆทีส่�าคญั ตลอดจนสนบัสนนุให้เข้าอบรมหลกัสตูรหรอื

กจิกรรมต่างๆ กบัสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิทัไทย หรือ

หน่วยงานอื่นๆ
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษทัฯจะจดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการทีเ่ข้ารบัต�าแหน่ง

กรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัทตามแผนการพัฒนา 

กรรมการที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้ทราบและเข้าใจ

ถึงประวัติความเป็นมาของบริษัท โครงสร้าง นโยบาย  

กฎระเบียบท่ีเ ก่ียวข ้อง และขอบเขตอ�านาจหน้าที่  

ที่คณะกรรมการรับผิดชอบ

8.1.3	การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะส่งตัวแทนของบริษัททีม่ปีระสบการณ์สงูเข้าไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยของบริษทั โดยตวัแทนอาจเป็น

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติ

เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้น ตัวแทนท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

จะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมายและกฎระเบียบตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และ

กฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและข้อเสนอแนะของ บริษัทฯ

8.1.4	การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ

1)	 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะเปิดเผยการท�ารายการดังกล่าวทุกรายการ พร้อมทั้งระบุผู้ที่ความ

เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส�าคัญ โดยยึดหลักการเดียวกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์

2)	 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 I. ไม่น�าความลบัหรอืเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั เพือ่ไปใช้ในการหาประโยชน์ส่วนตวัหรอืบคุคลอืน่ หรอืน�าความเสยีหาย 

  มาสู่บริษัท ยกเว้น เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 

 II. กรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู จะต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ เมือ่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในบรษิทั 

  เป็นครั้งแรก โดยขอยื่นแบบ 59-1 ต่อ สานักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)  

  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ด�ารงต�าแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมี 

  การ ซ้ือ ขาย โอน หรอืได้รบัหลกัทรพัย์ของบรษัิท ตามแบบ 59-2 ภายใน 3 วนัท�าการนบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

 III. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะเปิดเผยการท�ารายการดังกล่าว 

  ทกุรายการ พร้อมทัง้ระบผูุ้ทีค่วามเกีย่วข้องอย่างมนียัส�าคญั โดยยดึหลกัการเดยีวกบัการท�ารายการกับบคุคลภายนอก  

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3)	 การต่อต้านการทุจริต	
คณะกรรมการบรษัิท มหีน้าทีพ่จิารณาและอนมุตันิโยบายและสนบัสนนุการป้องกนัทุจรติให้เกิดข้ึนในบรษัิท เพ่ือให้ทุกคนใน

บริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชั่นพร้อม ทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจ

สอบได้รายงานการกระท�าการทจุรติทีส่่งผลกระทบต่อบรษิทัคณะกรรมการ บรษิทัมหีน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาข้อแนะนาพจิารณา

บทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับกรรมการผู้จัดการ 
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4)	 การแจ้งเบาะแส	

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การกระท�าที่
อาจท�าให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับ
เรือ่งทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในนโยบายฉบับนีโ้ดยผูร้้องเรยีนจะต้องระบุรายละเอยีดของ เร่ืองทีจ่ะแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน พร้อม
ชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายังช่องทาง รับเรื่องดังนี้ 

 1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ IR@tpacpackaging.com หรือ 

 2. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัท Secretary@tpacpackaging.com หรือ 

 3. แจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์เบอร์ 02-897-2250 ต่อ 179 (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) 

 4. แจ้งผ่านช่องทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ที่หน้าเว็ปไซต์ www.tpacpackaging.com 

ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทฯ ขอให้ท่าน ส่งเรื่องร้องเรียน
มายงัประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง บคุคลทีส่ามารถแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนเก่ียวกบัการทจุรติคือผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
ทั้งนี้ ไม่ว่าท่าน จะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่าน

8.2 สรุปผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.2.1	การประชุมและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ล�าดับ รายชื่อ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(4	ครั้ง)

คณะกรรมการ
สรรหาและ 
ค่าตอบแทน
(2	ครั้ง)

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

1 นายเควิน	คูมาร์	ชาร์มา - 2/2 - -

2 นายธีรวิทย์	บุษยโภคะ - 2/2 - -

3 นายอนิล	กุมาร์	โคลิ - - - -

4 นางอาราธนา	โลเฮีย	ชาร์มา - - - -

5 นายยาโชวาดัน	โลเฮีย - - - -

6 นายวีระศักดิ์	สุตัณฑวิบูลย์ 4/4 2/2 - -

7 นายกิตติภัต	สุทธิสัมพัทน์ 4/4 2/2 - -

8 นายกรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์ 4/4 2/2 - -

9 นายธีรพล	สูญพ้นไร้ - - - -

อัตราการเข้าประชุมเฉลี่ย	(ร้อยละ) 100 100 - -
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8.2.2	รายงานผลการปฎบัิติหน้าท่ีคณะกรรมการชดุย่อย	ท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท

8.2.2.1	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) (“TPAC”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  

3 ท่าน โดยมี นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายกิตตภัต สุทธิสัมพัทน์ และนายกรานต์ ฉายา

วจิติรศลิป์ เป็นสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีค้ณะกรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ เพือ่พจิารณา

ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น  

นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุท้ังสิน้ 5 ครัง้ ซ่ึงเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีก�าหนด

ไว้ โดยได้รายงานผลการประชมุให้แก่คณะกรรมการรบัทราบเป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้สาระส�าคญัในการปฏิบตัหิน้าที่

ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2564 สรุปได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงนิของบรษัิทฯ ทัง้งบการเงนิรายไตรมาสและงบการงเงนิประจ�าปีของบริษทัฯ ทัง้ในด้านความถกูต้อง  

 และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากการสอบทานไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุ 

 ให้เชื่อว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

2. สอบทานให้บริษทัมรีะบบการควบคมุภายใน และมีการบริหารด้านการจดัการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ดแูล 

 ควบคุมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 จากองค์กรภายนอกและปรึกษาปีญหาแล้วิธีการแก้ปัญหาในด้านระบบควบคุมภายในที่ยังไม่เหมาะสมกับระบบงาน 

 ภายในที่ได้รับการตรวจพบ

3. สอบทานรายการธุรกรรมระหว่างกัน หรือธุรกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท  

 กบับคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องกนั หรอืบรษัิททีเ่กีย่วข้อง และเพือ่ท�าให้มัน่ใจว่าธรุกรรมดงักล่าวเป็นไปตามหลกัการปฏิบตั ิ

 ของตลาดหลักทรัพย์ นอกจากน้ันผู้ตรวจสอบบัญชียังให้ความเห็นต่อธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันและเปิดเผยในหมายเหต ุ

 ประกอบงบการเงิน 

4. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยคณะกรมการอิสระได้เสนอต่อท่ีประชุม 

 คณะกรรมการในการแต่งตั้งบริษัท ส�านักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล, นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์, นางสาวพิมพ์ใจ  

 มานิตขจรกิจ, และ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล โดยค่าสอบบัญชีไม่เกิน 2.79 ล้านบาท โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

 และค่าสอบบัญชีนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของ 

 บริษัทนอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับ 

 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
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ล�าดับ	 ชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายวีระศักดิ์	สุตัณฑวิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

2. นายกิตติภัต	สุทธิสัมพัทน์	 กรรมการตรวจสอบ 4/4

3. นายกรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 4/4

						นายวีระศักดิ์	สุตัณฑวิบูลย์
				ประธานกรรมการตรวจสอบ
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8.2.2.2	รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทั พลาสตคิ และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 

5 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และ กรรมการบริหาร 2 ท่าน โดยมี 

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทธ์ นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา และนายธีรวิทย์ บุษยโภคะ เป็นสมาชิก 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู และรวมถงึการวางแผนการพฒันากรรมการในด้านความรูค้วามสามารถ ทัง้น้ียงัเป็นการสร้าง

ความเชือ่ม่ันให้แก่ผูถ้อืหุน้ว่า บคุคลทีเ่ข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัมคีณุสมบตัเิป็นไปตามกฎหมาย และมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยจะแจ้งผลการประชุมให้แก่

คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานที่ส�าคัญของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2564 สรุปได้ ดังนี้:

1. พิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเนื่องจากครบก�าหนดวาระในปีนี้ แก่ท่ีประชุมสามัญ 

 ประจ�าปีผูถ้อืหุ้น โดยพิจารณาคุณสมบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ของบรษิทั ตลอดจนความรู ้ความสามารถ  

 ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท และเสนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษัท  

 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ประจ�าปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น

3. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 และรายละเอยีดและเง่ือนไขอืน่ๆ และเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีเพือ่พจิารณา 

 และอนุมัติ

4. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ คณะกรรมการก�ากับดูแล 

 หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. พจิารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการ 

 ที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6. ประเมนิผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนส�าหรบัปี 2564 และเหน็ว่าสามารถปฏบิติั 

 หน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

7. ประเมินผลการด�าเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�าปี 2564 และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งระยะสั้นและ 

 ระยะยาว ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 และผลส�าเร็จทางธุรกิจ และแบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งจัดท�าโดยคณะกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุม 

 คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 2564
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ล�าดับ	 ชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม

ประชุม

1. นายกรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

2/2

2. นายกิตติภัต	สุทธิสัมพัทน์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

3. นายวีระศักดิ์	สุตัณฑวิบูลย์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

4.	 นายเควิน	คูมาร์	ชาร์มา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

5. นายธีรวิทย์	บุษยโภคะ	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

																			นายกรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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9.1 การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มีคุณค่าและมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจอันแสดงถึงประสิทธิภาพที่เพียงพอ

ของธุรกิจ 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการมอบหมายภารกิจในการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็น 

ผู้ทบทวนประเมนิผลระบบการตรวจสอบควบคมุภายในของบรษิทัเพือ่ให้สามารถเชือ่มัน่ได้ว่าบรษิทัได้มกีารระมดัระวงัอย่าง

เพียงพอโดยสามารถพจิารณาจากการตรวจสอบระบบข้อมลูทางบญัชแีละรายงานมาตรฐานการเงนิ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานก�ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงความเหน็ต่อระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ทีเ่พยีงพอและ

เหมาะสมส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ได้มีการระบุความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้แทนผู้มีอ�านาจและ 

การควบคุมการจัดการ เพื่อรับการรับรองในการสร้างความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสียหายและ

ให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นรวมถึงบริษัทได้จัดแบ่งหน้าที่ของส่วนงานต่างๆ และพนักงานควบคุมและผู้จัดการ 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแต่ละส่วนงานมีการตรวจสอบ และถ่วงดุลอ�านาจภายในองค์กร

บริษัทฯ ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบโดยตรงอย่างเป็นอิสระในการจัดหาผู้ตรวจสอบอิสระมาเป็น 

ผูต้รวจสอบภายใน ของบรษัิท  เพือ่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ บรษัิท ดีลอยท์ 

ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีภายในส�าหรับปี 2564 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินระดับ ความเสี่ยง  

ในแต่ละส่วนงาน โดยประเมินจากสภาพแวดล้อมระดับการควบคุมโดยรวม ความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศ โดยกิจกรรม

การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ การด�าเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบ

ปฏิบัติ โดยผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การก�าหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็น

ไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (Fair and at arm’s length)  

ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่เรียกเก็บจากลูกค้าหรือเป็นราคาท่ีเสนอให้กับผู้จัดหา (ซัพพลายเออร์) และเป็นเงื่อนไขท่ีสามารถ

เปรียบเทียบได้และสมเหตุสมผล นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารจากบริษัทย่อย 

โดยได้ศึกษาโครงสร้างการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารกับทาง บริษัท ดีลอยต์ ทูชโทมัต สุ จ�ากัด เพื่อให้ใกล้เคียงและ

เหมาะสมกับอัตราการเรียกเก็บของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยรายการระหว่างกัน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 

ธันวาคม 2564  มีรายละเอียดดังนี้

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง	/	ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ
จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ปี	2563 ปี	2564

บริษัท	อินโดรามา	โพลีเมอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน)

	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 
	 และผู้บริหารของบริษัทฯ

ซื้อวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/บริการ 18.0 3.71

บริษัท	อินโดรามา	ปิโตรเคม	จ�ากัด

	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 
	 และผู้บริหารของบริษัทฯ

ซื้อวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/บริการ 12.9 18.42

บริษัท	ทีแพค	แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(บางนา)

	บริษัทย่อย ขายวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/บริการ 4.13 19.17

ซื้อวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/บริการ 53.61 28.28

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ 13.89 10.83

บริษัท	ทีแพค	แพคเกจจิ้ง	อินเดีย	จ�ากัด

	บริษัทย่อย ซื้อวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/บริการ 1.40 1.71

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ 8.89 9.18

Sun Packaging Systems (FZC)

	บริษัทย่อย ซื้อวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/บริการ - 0.04

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5.84 6.77

เงินปันผลรับ - 53.03

Combi-Pack Sdn Bhd

	บริษัทย่อย ซื้อวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/บริการ
secivreS	/stcudorP

- 0.10

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ - 3.92

ผู้ถือหุ้นใหญ่	และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	กรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ	 
	 และผู้บริหาร

เงินปันผลจ่าย 29.41 68.64
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อ 

คณะกรรมการเพื่อรับทราบ รายการระหว่างกันดังกล่าวว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท โดยการเข้าท�ารายการนั้น บริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์

ระหว่าง บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย และบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของ บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ 

ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการ  

ซึ่งข้อก�าหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบ 

จะพจิารณาให้ใช้ราคาทีเ่หมาะสม สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญ 

ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น 

เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 

ผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี โดยกรรมการผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจะไม่เข้าร่วมประชมุและไม่ใช้สทิธใินการออกเสยีงเพือ่อนมุตัใินรายการ

ดังกล่าว 

นโยบายเกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการใหม่ แต่ละหน่วยงานของบริษัทจะต้องแจ้งรายละเอียดของรายการที่คาดว่า 

จะเกดิขึน้ เช่น มูลค่าของรายการ ราคา เงือ่นไข และเหตผุลทีต้่องมรีายการระหว่างกนั โดยแจ้งต่อเลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบรายการเบื้องต้นว่ารายการนั้นๆ อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย ด้วย โดยรายการ

ระหว่างกันทุกรายการจะต้องได้รับการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
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PART 3
Financial Statements       
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PART 4
Certification of Information  
Attachments:   
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เอกสารแนบ  1.1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ 

การเงิน ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาบัญชี เลขานกุารบรษัิทและตวัแทนตดิต่อประสาน

งานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

เอกสารแนบ	1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอานาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 
	 ในสายงานบัญชแีละการเงนิ	ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาบัญชี	 
	 เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

เอกสารแนบ  1.2

การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ บริษัท	TPAC

บริษัทย่อย	/	บริษัทร่วม

บริษัท	ทีแพค	แพค
เกจจิ้ง	(บางนา)	

จ�ากัด

บริษัท	ทีแพค	
แพคเกจจิ้ง	
อินเดีย	จ�ากัด

Sun Packaging 
Systems (FZC)

Combi-Pack 
Sdn Bhd

1)	นายเควิน	คูมาร์	ชาร์มา C, IV, VI, VII C,IV I C, I C, I

2)	นายธีรวิทย์	บุษยโภคะ IV, V, VI, VII I

3)	นายอนิล	กุมาร์	โคลิ IV, VII I I I I

4)	นางอาราธนา	โลเฮีย	ชาร์มา I I I

5)	นายยาโชวาดัน	โลเฮีย	 I

6)	นายวีรศักดิ์	สุตัณฑวิบูลย์ I, III, V

7)	นายกิตติภัต	สุทธิสัมพัทน์ I, III, V

8)	นายกรานต์	ฉายาวิจิตรศิลป์ I, III, V

9)	นายคณิต	ธนาวุธิไกร X

รายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 หน้า 63 และส่วนที่ 2 หน้า 84

หมายเหตุ : 

C = ประธานกรรมการ     I = กรรมการ  II = กรรมการอิสระ    III = กรรมการตรวจสอบ   IV = กรรมการบริหาร   

V = กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน   VI = กรรมการก�ากับดูแลกิจการ   VII = กรรมการบริหารความเสี่ยง  X = ผู้บริหาร
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รายชื่อกรรมการ

บริษัทย่อย	/	บริษัทร่วม

บริษัท	ทีแพค	แพค
เกจจิ้ง	(บางนา)	

จ�ากัด

บริษัท	ทีแพค	
แพคเกจจิ้ง	
อินเดีย	จ�ากัด

Sun Packag-
ing Systems 

(FZC)

Combi-Pack 
Shn Bhd

1)	นายชรีนาถ	คาสิ II

2)	นายนิมิต	คิชอ	บาเทีย II 

3)	นายซูยก	ชิตลังเก II

4)	นายเชา	ชี	ยุท I

หมายเหตุ: 

C = ประธานกรรมการ   I = กรรมการ  II = กรรมการบริหาร   X = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ	2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ากัด เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียด

หัวหน้างาน ดังนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม ช่วงเวลา บริษัท ต�าแหน่ง

คุณวีระพงษ์	กฤษดาวัฒน์ 	Master	of	Science	(MS)	in	Management	 
	 Sciences	University	of	Southampton	in	 
 UK

	Bachelor	of	Science	in	Statistics	with	 
	 Management	Science	Techniques,	 
	 University	of	Wales	Institution	of	Science	 
 and Technology in UK

	หลักสูตรอบรมกรรมการสมาคมส่งเสริม 
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	

	Director	Certification	Program

	สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง 
	 ประเทศไทย

	Certified	Information	Security	Manager		
 (CISM)

	Certified	Information	Systems	Auditor	 
 (CISA)

ปี	2547	–	
ปัจจุบัน

บริษัท	ดีลอยท์	 
ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	
ที่ปรึกษา	จ�ากัด

หุ้นส่วน

เอกสารแนบ	3	:	3.1	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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1.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 หน้า 20

2.  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

 - ไม่มี -

เอกสารแนบ	4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของ

บริษัท	พลาสติค	และหีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่	1:	สิทธิของผู้ถือหุ้น	(Shareholders’	Right)	

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆด้าน ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในการลงทุนในบริษัทฯ คณะกรรมการจึงได้มี 

นโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1. การให้ข้อมลูทีเ่กีย่วกบับรษิทัทีม่ผีลต่อการด�าเนนิงานทีม่นียัส�าคญั และจ�าเป็นต่อการตดัสนิใจของ ผูถ้อืหุน้ โดยเปิดเผย

ข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง- ประเทศไทยอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ 

2. ให้ผู้ถอืหุน้ได้รบัข้อมูลอย่างชดัเจน เท่าเทยีม และเพยีงพอ ต่อการตดัสนิใจ โดยเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็ปไซต์ของบริษัท 

3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะระบุรายละเอียดในแต่ละวาระ พร้อมคาชี้แจง หลัก

การและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และการลงมติ ลงในหนังสือเชิญประชุมและพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ระบุถึงรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รวมถึงการมอบฉันทะ บนเว็ปไซต์

ของบริษทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนัและจัดส่งชดุเอกสารดงักล่าวเป็นเวลาล่วงหน้าก่อน

วันประชุมไม่ต่ากว่า 21 วัน 

4. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยรายละเอยีด

และแบบฟอร์มการมอบฉันทะจะถูกนาส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็ปไซต์ของ

บริษัท 

5. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการลงคะแนนเสียง 

ในแต่ละวาระ 

6. บริษัทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส�าคัญในแต่ละวาระการประชุม หรือเพิ่มวาระการประชุมอย่างกะทันหัน  

โดยจะด�าเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ถูกก�าหนดไว้ในการหนังสือเชิญประชุมตามลาดับ โดยไม่มีการสลับวาระ 

เอกสารแนบ	5		 นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ	ฉบับเต็ม	 และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มท่ีบริษัท 
	 ได้จัดท�า	(QR	Code)
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7. บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

8. บริษัทจะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เว็ปไซต์ของบริษัท ภายในวันทาการถัดไปของการประชุมผู้ถือหุ้น 

9. บริษัทจะจดบนัทกึการประชมุให้ถกูต้องและครบถ้วน รวมถึงประเดน็ท่ีมกีารซกัถามและแสดงความคดิเหน็ไว้ในรายงาน

การประชมุ โดยจะเปิดเผยรายงานการประชุมบนเวป็ไซต์ของบรษิทั พร้อมทัง้แจ้งผูถื้อหุน้ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาและตรวจสอบ และจดัส่งให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุ

ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งบันทึกวิดีทัศน์การประชุม 

10. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น 

11. ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 I.  เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส�าคัญของบริษัท 

 II.  เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท 

 III.  เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

 IV.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ 

 V.  เพื่อพิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 VI.  เพื่อพิจารณานโยบาย หรือเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายก�าหนด 

12. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือกรรมการ วาระการประชุม และคาถาม ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  

ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด 

13. สิทธิอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด 

 

หมวดที่	2:	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	(Equitable	Treatment	of	Shareholders)	

บริษทั ได้ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุน้รายบุคคล ผูถื้อหุ้นสถาบัน หรอืผูถื้อหุน้ชาวต่างชาต ิ

เพื่อเป็นการส่งเสริม การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ความส�าคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารท่ีเก่ียวกับบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้น  

ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทและช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น Opportunity Day หรือ Digital Road Show 

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้ 

 I. ไม่นาความลบัหรอืเปิดเผยข้อมลูของบรษัิท เพือ่ไปใช้ในการหาประโยชน์ส่วนตวัหรอืบคุคลอืน่ หรือน�าความเสียหาย 

  มาสู่บริษัท ยกเว้น เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 

 II. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

  ในบริษัทเป็นครั้งแรก โดยขอยื่นแบบ 59-1 ต่อ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

  (“ก.ล.ต.”) ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีด่�ารงต�าแหน่ง และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบริษทั  

  เม่ือมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือได้รับหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59-2 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันท่ีมี 

  การเปลี่ยนแปลง 
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 III. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิทัมนีโยบายการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน โดยจะเปิดเผยการท�ารายการดงักล่าว 

  ทุกรายการ พร้อมทั้งระบุผู้ที่ความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส�าคัญ โดยยึดหลักการเดียวกับการท�ารายการกับบุคคล 

  ภายนอก เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หมวดที่	3:	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(Role	of	Stakeholders)	

บริษทัได้ค�านึงถงึ บทบาทและสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายในหรอืภายนอก ซึง่ประกอบด้วย 

ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่อแข่ง สังคม และหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากบริษัทด�าเนินธุรกิจโดยได้รับการสนับสนุน

ในด้านต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัท ยังเปิดช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดหรือทุจริต โดยมีการก�าหนดขั้ตอนขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมอบหมาย

หน้าที่ให้มีผู้ดูแล ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ทั้งนี้บริษัท ได้มีนโยบาย 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น	

บรษิทัได้ค�านึงถงึ บทบาทและสทิธขิองผูถ้อืหุ้น เสมอืนเจ้าของกจิการ โดยบริษทัจะสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทาง ต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อ 

ผู้ถือหุ้นทุกราย 

2. นาเสนอข้อมูลของบริษัท ซึ่งรวมถึง ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการ

ตัดสินใจในการลงทุน อย่างครบถ้วน 

3. ห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ืน่ โดยใช้ข้อมลูใดๆของบรษิทั ทีย่งัมไิด้

เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือด�าเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

4. ไม่กระท�าการใดๆ ท่ีละเมดิและรดิรอนสทิธขิองผูถื้อหุน้ เช่น ไม่ส่งข้อมลูหรอืเอกสารส�าคญัให้ผู้ถือหุน้มเีวลาในการตดัสนิ

ใจ หรือเพิ่มวาระการขออนุมัติส�าคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

5. บริษัท ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอ ช่ือบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เสนอคาถาม หรือเสนอวาระเพ่ือ

บรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

กลุ่มพนักงาน	

บรษิทัได้ยดึมัน่ในการปฏบัิติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ตลอดจน 

การพฒันาบคุลากร สวสัดิการ และ/หรือสทิธอิืน่ๆตามกฎหมายแรงงานก�าหนด พร้อมทัง้มหีลกัการในการก�าหนดค่าตอบแทน

ทีเ่หมาะสมให้แก่พนกังาน ตามนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน รวมท้ังดูแลพนกังานด้วยความเสมอภาค เคารพสทิธมินษุยชน 

และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี และมีความปลอดภัย

กลุ่มลูกค้า	

บริษัทได้ค�านึงถึงความส�าคัญของลูกค้า โดยมีการก�าหนดนโยบายดังต่อไปนี้ 

1. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาตจากลูกค้า 

2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า 

3. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจกับการตัดสินใจของลูกค้า 
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4. สร้างความสัมพันธ์อันดี ในระยะยาวแก่ลูกค้าของบริษัทเพื่อให้เกิดความไว้วางใจในการทาการค้ากันในระยะยาว 

5. ให้ลูกค้าจัดท�าแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อนามาพัฒนาสินค้าและบริการ 

คู่ค้าและเจ้าหนี้	

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบคู่ค้า ซึ่งจะปฏิบัติตามสัญญาที่เป็น

ธรรมต่อลูกค้า โดยหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานของความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้ 

1. ไม่เรียกหรอืรบัการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุริตในการค้ากบัคูค้่าและเจ้าหนี ้ตามหลกันโยบายการต่อต้านการทจุรติ

และคอรัปชั่น 

2. เปิดเผยข้อมลูให้แก่คูค้่าและเจ้าหนีท้ราบ ทนัททีีพ่บข้อมลูการทจุรติทีเ่กีย่วข้อง โดยจะด�าเนนิการแก้ปัญหาร่วมกนัอย่าง

รวดเร็ว 

3. ปฏบิตัติามเงือ่นไข และข้อตกลงกนั อย่างเคร่งครดั กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามได้บรษิทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทนัที 

โดยจะพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 

กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทได้มีนโยบายการให้คู่ค้าเสนอราคาตามความเหมาะสมและ ด�าเนินการเปรียบเทียบราคา

และคุณภาพสินค้าบริการที่ได้รับ

กลุ่มธนาคาร	สถาบันการเงิน	และเจ้าหนี้อื่นๆ	

บริษัทปฏิบัติต่อกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่นๆ ด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด เช่น 

การชาระเงินกู้ยืมและ/หรือดอกเบี้ยจ่าย ตามเวลาที่ก�าหนด นอกจากนี้บริษัท ยังมีการก�าหนดกลยุทธ์ เพื่อป้องกันการขาด

สภาพคล่องในการชาระหนี้คืนแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้อื่นๆ 

คู่แข่ง	

บริษทั มนีโยบายทีจ่ะปฏบิติั ต่อคูแ่ข่งทางการค้า โดยไม่ละเมดิสทิธหิรอืใช้วธิเีอาเปรยีบในการทาการค้า โดยบรษิทัได้ก�าหนด

นโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1. ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทางธุรกิจที่ดี 

2. ไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 

3. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 

4. มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

สังคม	

บริษัทมีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรอบเขตการประกอบธุรกิจ 

พร้อมทั้งยังมีนโยบายการส่งเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท
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หมวดที่	4:	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)	

บริษัท มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัท ช่องทางของตลาดหลัทรัพย์ 

และสื่อมวลชน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการ 

ต่างทีส่ะท้อนความเป็นจรงิ ครบถ้วน เพยีงพอ สม่าเสมอ และทนัต่อเหตกุารณ์ โดยด�าเนนิการตามหลกัการและแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้

 

หมวดที่	5:	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	(Board	of	Directors’	Responsibilities)	

บริษัทได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีให้เป็นไปตามแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดท�าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายต่างๆ ตามกลยุทธ์การด�าเนินกิจการ

ของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นใน แผนงาน งบประมาณ และผลการ

ด�าเนินงานของบริษัท ก่อนที่จะพิจารณาและอนุมัติ และมีการติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

โดยยึดแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประชุม	

คณะกรรมการของบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  

ท�าหน้าทีพ่จิารณาในเรือ่งส�าคญัท่ีเกีย่วกบัการบรหิารงานของบรษิทั และมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็และการออกเสยีง

ลงคะแนนในแต่ละวาระ 

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง

หน่ึง (1/2) ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด จะต้องมถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศไทย และต้องมคีณุสมบตัติามท่ีกฎหมายก�าหนด และ 

จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ ควรมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด 

องค์ประชุมคณะกรรมการ และ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติที่ประชุมคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคณะกรรมการ

บริษัทไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือ ร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ขอบเขตอ�านาจและหน้าที่ของกรรมการบริษัท	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ

บริษัท ตลอดจนมติการประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการ ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

2. ก�าหนดนโยบายและทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัทฯ 

3. ก�ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่าเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน

ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้

แก่ผู้ถือหุ้น 
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4. ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคัญและจ�าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ตามข้อ

บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือให้ถูกต้องและ แสดงถึงฐานะของ 

บริษัทฯ ที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

6. จดัให้มรีะบบควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ รวมทัง้ดแูลให้มกีระบวนการในการประเมนิความเพยีงพอของการควบคมุภายใน 

และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

7. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่าเสมอ 

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู ้จัดการ  

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่นๆ ตามความจ�าเป็นเพื่อให้ด�าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การก�ากับดูแล

กิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือมอบอ�านาจให้ บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่

คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีเ่หน็สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกิ หรอืเพกิถอน หรอืเปลีย่นแปลง

แก้ไขอ�านาจได้ ทั้งนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าว จาไม่เป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจ สามารถอนุมัติ รายการที่

ผู้รับมอบอ�านาจ หรือบุคคลที่มีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับ

บริษัท และหากมีการมอบอ�านาจให้แก่บุคคลใด ต้องเป็นไปตาม มติที่ประชุมคระกรรมการบริษัท ที่มีกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุมด้วย 

9. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯทราบ 

10. จดัให้มบีรรทดัฐานการปฏบิตังิานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมหีลกัเกณฑ์และทาการ

ประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี 

11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่ง  

คณะกรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร โดยมมีตเิป็น เอกฉนัท์จากทีป่ระชมุ คณะกรรมการ

บริษัทรับรอง 

12. คณะกรรมการจะต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จากองค์กร

ภายนอก ตามนโยบายการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของบริษัท

13. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนาแนวทางในภาพรวมของบริษัทฯ ไม่ว่า

จะเป็น โครงสร้างบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท จรรยาบรรณของคณะกรรมการ คู่มือกรรมการบริษัท 

จดทะเบียน นโยบายต่างๆของบริษัท ซึ่งรวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

14. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

15. พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารตามคานิยามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอ�านาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ

มอบอ�านาจหรอืมอบอ�านาจช่วงดงัดล่าวให้อยูภ่ายในขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนงัสอืมอบอ�านาจทีใ่ห้ไว้ และ/หรอื  

ข้อระเบียบ ข้อก�าหนดหรือค�าสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทก�าหนดไว้ ท้ังนี้ การมอบอ�านาจหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือ มอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ 

คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตรเองหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง (ตามนิยาม ที่ก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ 

คณะกรรมการตลาดทุน)
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บทบาทของประธานกรรมการ	

1. เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 1.1 ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบรษัท และกฎหมาย 

 1.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่

เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน 

 1.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องด�าเนินการต่อไปอย่างชัดเจน 

 1.4 ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ 

2. เป็นผู้น�าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม 

รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคิดเหน็อย่างเท่าเทียมกนั และดแูลให้มกีารตอบข้อชักถาม ของผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม 

และโปร่งใส 

3. สนบัสนนุให้เป็นแบบอย่างทีดี่ในการปฏบัิติตามหลกับรรษทัภบิาล นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจรติหรอิ คอร์รปัชัน่

และจรรยาบรรณของบริษัท 

4. เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏบิตัหิน้าทีข่อง กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัท 

5. ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความชัดแย้งทางผลประโยชน์ 

6. ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม 

7. ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8. ก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธาน

กรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อนาผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของ

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท	

คณะกรรมการบริษัท มีอ�านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีที่ก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท 

กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึการก�าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ และกลยทุธ์ในการด�าเนนิ

งาน แผนงานและแผนงบประมาณประจ�าปี ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว รวมถึงตดิตามและประเมนิผล เพือ่ให้เป็นไปตาม

แผนที่ก�าหนดไว้ และดูแลการเข้าควบรวมกิจการ หรือการลงทุนในโครงการต่างๆ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท	

ในการประชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ทกุคร้ัง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการในขณะนัน้ 

หากจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง

ออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง หลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่ากรรมการท่านใดจะออก ส่วนปีหลังๆ 

ต่อไปให้กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง ซึง่กรรมการทีอ่อกจากต�าแหน่งตามวาระนัน้อาจจะได้รบั 

เลือกให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งอีกได้ 
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ทั้งนี้ นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นต�าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

4. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิห้ออก ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนน 

5. ศาลมีค�าสั่งให้พ้นต�าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	

1. ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปี โดยมีการก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปี และอาจจะมีการประชุม

วาระพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น 

2. ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ดูแล และให้ความเห็นชอบในการก�าหนดวาระการประชุม 

3. เลขานุการบรษัิท ท�าหน้าทีจ่ดัส่งหนงัสือเชญิประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ ให้

แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม 

4. ณ ขณะทีค่ณะกรรมการบรษิทั จะลงมตใินทีป่ระชมุ ต้องมกีรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด 

กรรมการอิสระ	

บริษทัก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัให้ประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวน กรรมการ

ทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทหริอที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งท้ังกรรมการอิสระ เข้าร่วมใน 

คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแต่งทั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ

อิสระอย่างน้อย 3 คน โดยบริษัทมีนโยบายจากัด จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคณุสมบัตขิองผูท่ี้จะมา ท�าหน้าที่

กรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาซนจากัด และ กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง โดย กรรมการอสิระจะมีคุณวฒิุการ

ศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพี่อนาเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพี่อแต่งทั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้หากมีกรรมการอิสระคน หนึ่งคนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ 

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งทั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ ก�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน โดยกรรมการ

อิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระ เท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดเก้า (0.9) ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนี้ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มี อ�านาจ

ควบคุมของบรษิทั บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษิทัย่อยลาดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ของผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ี ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของ 

ล่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หริอผู้มีอ�านาจควบคุม ของบริษัท 
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3. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอิโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คูส่มรส พีน้่อง และ

บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หริอบุคคลที่จะได้รับการ

เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหริอผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหริอบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอผู้มี อ�านาจ

ควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใข้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทิง้ ไม่เป็นหรอเคยเป็นผูถ้อืหุ้น 

ที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หริอผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�าขอ

อนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอทีป่รกึษา ทางการเงนิ

ซ่ึงได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้น รายใหญ่ หรอึผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษัท รวมทิ้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรึอไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือนประจ�า 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทิ้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน

และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหร้อบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัท จดทะเบียน นอกจากนี้ 

กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และ ประสบการณ์ 

ด้านการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของ งบการเงนิได้ นอกจากนีบ้รษิทั

จะพจิารณาคณุสมบตัด้ิานอืน่ๆประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธรุกจิ ความเชีย่วชาญเฉพาะทางทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกิจ และ

ความมีจริยธรรม เป็นต้น

เลขานุการบริษัท	

เลขานกุารบริษทั จะต้องปฏบิติัหน้าทีต่ามทีก่�าหนดใน มาตรา 89/15 และมารตรา 89/16 ของ พระราชบัญญตหิลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ซึง่มผีลบงัคับใช้ในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวัง และ

ซ่ือสัตย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์ ข้อบงัคับของบรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทั ตลอดจน 

มติของการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีดังนี้ 



205รายงานประจำาปี 2564

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

 ก. ทะเบียนกรรมการ 

 ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปี 

 ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่ง 

ส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 

7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด 

4. ให้คาแนะนาเบือ้งต้นแก่กรรมการ ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัข้อกฎหมายและกฎระเบยีบด้านหลกัทรพัย์ ตลอดจนข้อบงัคบั

บรษิทัและตดิตามให้มกีารปฏบิตัอิย่างถกูต้องและสม่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงท่ีมนียัส�าคญัต่อคณะกรรมการ 

5. จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้และประชมุคณะกรรมการบรษิทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับรษัิท และหลกัการปฏบิตัิ

ที่ดี 

6. จดัท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และตดิตามให้มกีารปฏบิตัอิย่างถกูต้อง

ตามมติที่ประชุม 

7. จดัท�าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ รายงานประจ�าปีบรษิทั หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ หนงัสอืเชิญประชมุกรรมการ

บริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดท�าโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานตามที่กฎหมายก�าหนด 

9. ดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

10. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

11. จัดให้มีการเปิดเผยให้ทันเวลาในการรายงานสารสนเทศท่ีจ�าเป็นต่อสานักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

12. ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงให้ค�าปรึกษาเบ้ืองต้นและข้อเสนอแนะ ท่ีเก่ียวข้องกับ 

ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ การก�ากับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อย 

13. สนบัสนุนกรรมการเพือ่ให้แน่ใจว่ากรรมการมีข้อมลูและความรูเ้พยีงพอต่อการท�าหน้าท่ีอย่างมีประสทิธภิาพและรายงาน

ในรายงานประจ�าปี 

14. พัฒนาความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างสม่าเสมอ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหาและพจิารณาค่า

ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพ่ือปฏบัิตหิน้าทีแ่ละนาเสนอเร่ืองให้แก่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ โดยบริษัท ได้จัดท�ากฎบัตร ของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อก�าหนดหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบต่างๆ และเปิดเผยกฎบตัรต่างดังกล่าวบนเวป็ไซต์ของบรษิทั โดยรายละเอยีดของคณะกรรมการชดุย่อยม ีดงันี้ 
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1.	คณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดต้ังข้ึนเพือ่ท�าหน้าทีช่่วยกรรมการบรษิทัในการ ก�ากบัดแูลและตรวจสอบความถกูต้องของรายงาน

ทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อ

ส่งเสริมให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าที่ในการสอบทาน การบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งจัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อง 3 ท่าน และต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเข้า หรอืมปีระสบการณ์

ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซึ่งคณะ

กรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรสวจสอบทั้งหมด ทา

การเลือกประธานกรรมการตรวจสอบ 

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจ�าปีให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ 

ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็น

ชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจ�า ทุกปี 

3. สอบทานการปฏบิติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนด

ของคณะกรรมการก�ากบัดแูลหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับธุรกิจของบริษัท 

4. พจิารณาคดัเลือกและเสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัช ีซึง่มคีวามเป็นอสิระเพ่ือเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และก�าหนดค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชีประจ�าปี 

5. พิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชี หากพบว่ามีความไม่อิสระ หรือมีปัจจัยที่กระทบต่อบริษัท 

6. ก�าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

7. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือ รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศของคณะกรรมการก�ากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�าหนดไว้ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 

8. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 

โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 

9. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์- แห่งประเทศไทย 

10. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจ�าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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11. ก�ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ อย่างครอบคลุมในประเด็นที่มีสาระส�าคัญ และ

เสนอแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการแก้ไข ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ ใน

กรอบเวลาที่วางไว้ 

12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจเชิญฝ่ายบริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมา

ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจ แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาที่มีความชานาญในด้านวิชาชีพอื่น เมื่อเห็น

ว่าจ�าเป็นโดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบาย

การบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง 

16. ประเมินผลการปฏบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไขการด�าเนินการ 

2.	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดตั้งข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าท่ีพิจารณา

และก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และ ต้องมีกรรมการ

อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการชุดนี้จะต้องเป็น

กรรมการอิสระ 

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

1. พิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 

2. สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ

ผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 2.1. ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ี 

  บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

 2.2. หลักเกณฑ์การพิจารณาต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องมีบุคคลท่ีมีคุณบัติตาม 

  กฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

3. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้ 

 3.1. ค่าตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ และเสนอต่อที่ 

  ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจาณา 

 3.2. ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ 

4. พิจารณากรอบค่าตอบแทน ระดับบริหารนอกเหนื่อจาก ข้อ 3. โดยกรอบอ�านาจดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทและให้อยู่ในการด�าเนินการของกรรมการผู้จัดการ 
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5. อนุกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ทาแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อนาไปประมวลผล 

และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 

6. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่รายงาน ผลการด�าเนินงานประจ�าปีของอนุกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

และนาไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 

7. จาทารายงานคณะอนุกรรมการ โดยจต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยเปิด

เผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท 

8. สอบทานและปรบัปรงุกฎบตัร คณะอนกุรรมการ อยูเ่สมอ เพือ่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี เพื่อพิจาณาปรับปรุงแก้ไข การด�าเนินการต่อไป 

3.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจดัตัง้ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีช่่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทั ในการบรหิาร

งานด้านการบริหารความเสี่ยง ในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการค้า และความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปล่ียน เป็นต้น โดยพจิารณาก�าหนดกรอบนโยบายการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึตดิตามผล และเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาและบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยคณะอนุกรรมการได้รับการอนุมัติ 

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

1. พิจารณาก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ

บริษัท ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท 

2. ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญขององค์กร และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง 

ตลอดจนกระบวนการ และวิธีการประเมินความเสี่ยง 

3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่ส�าคัญ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่

คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการ และรายงานความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

5. ให้ค�าปรึกษา และคาแนะนาในด้านการบริหารความเสี่ยง 

6. ส่งเสริมและกระตุ้น ให้การบรหิารความเสีย่งเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนกัถึงความส�าคญัของการบรหิาร

ความเสี่ยง 

7. จดัท�าคูมื่อบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยขัน้ตอนการด�าเนนิงาน หลกัเกณฑ์การประเมนิ และแนวทางการบรหิารความ

เสี่ยง 

8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน 

9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง 
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10. อนกุรรมการทกุคณะมหีน้าทีป่ระเมินตนเองทัง้รายบคุคล และรายคณะ เป็นประจ�าทกุปี เพือ่นาไปประมวลผล และนา

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 

11. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่จัดท�ารายงาน ผลการด�าเนินงานของอนุกรรมการ เพื่อนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท 

และนาไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 

12. จัดท�ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์- แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยเปิด

เผยไว้ในรายงานประจ�าปี 

13. สอบทาน และปรับปรุง กฎบัตรคณะอนุกรรมการ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 

15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของอนุกรรมการ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข การด�าเนินงาน 

4.	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ การด�าเนินกิจการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

เพื่อให้บริษัทได้รับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจากองค์กรภายนอก ได้อย่างมีมาตรฐานในระดับบริษัท มหาชน 

และรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ รายงานแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อก�าหนดนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้อง

กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยคณะ

อนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

หน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	

1. ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ นโยบายดังกล่าว รวมถึง

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป็นประจ�า 

2. ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการทั้ง

ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

3. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการ การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสม และมีความถูกต้องและชอบธรรม 

เช่น ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม 

4. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

5. จัดให้อนุกรรมการทุกคณะทาแบบประเมินตนเองท้ังรายบุคคล และรายคณะเป็นประจ�าทุกปี เพื่อนาไปประมวลผล 

และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาไปเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 

6. ประธานอนุกรรมการมีหน้าท่ีจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของอนุกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการและนาไป

เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 

7. จัดท�ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง- ประเทศไทยก�าหนด โดยเปิด

เผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท 

8. สอบทาน และปรบัปรงุกฎบตัร คณะอนกุรมการอยูเ่สมอ เพือ่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง-ประเทศไทย 
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9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเป็นประจ�าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข การด�าเนินงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ ประเมินผลงานตนเองทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะ

กรรมการได้มีการพิจารณาร่วมกันถึง อุปสรรคต่างๆในระหว่างปีท่ีผ่านมาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของคณะ

กรรมการ โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่บริษัท ได้จัดท�าขึ้น ตามกรอบการก�ากับดูแลกิจการที่

ของตลาดหลักทรัพย์ และนาเข้าที่ประชุมเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบถึงผลการประเมิน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ไว้ ในรายงานประจ�าปีของบริษัท 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	

บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทชัน้นา ในตลาดหลกัทรพัย์และกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกัน ตลอดจนถงึผลการด�าเนนิ

งานบริษัท และนาเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อกลั่นกรอง และคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

เห็นชอบค่าตอบแทนดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

จรรยาบรรณ	(Code	of	Conduct)
ของ

บริษัท	พลาสติค	และหีบห่อไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

•	นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	interest	policy)

(1) พนักงานพงึหลีกเลีย่งการกระท�าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั ไม่ว่าจะเกดิจากการ ตดิต่อกับผูเ้กีย่วข้อง

ทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงาน

ในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการท�าธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทหรือการท�างานอื่น นอกเหนือจากงานของบริษัท  

ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่

(2) พนักงานจงึละเว้นการถอืหุ้นในกจิการคูแ่ข่งของบรษิทั หากท�าให้พนกังานกระท�าการ หรอืละเว้นการกระท�าการทีค่วรท�า

ตามหน้าที ่หรอืมผีลกระทบกระเทอืนต่องานในหน้าที ่ในกรณทีีพ่นกังานได้หุน้นัน้มาก่อนการเป็นพนกังานหรอืก่อนทีบ่รษิทั

จะเข้าไปท�าธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นทราบ

•	นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท	(Corporate	assets	policy)

(1) พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมี

ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่น�าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน 

ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีความรู้  

ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ 

ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

(2) พนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด

•	นโยบายในการให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง	(Gifts	and	entertainment	policy)

(1) พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ กับบริษัท
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(2) พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

ใดๆ ของผู้รับ

(3) หากจ�าเป็น ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด

(4) หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทาง ธุรกิจกับบริษัทให้

รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น

(5) การให้หรือรับของขวัญอาจท�าได้หากท�าด้วยความโปร่งใสหรือท�าในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้

•	นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 และการใช้ข้อมูลภายใน	 (Securities	 trading	and	 inside	 information	
policy)

(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานพงึหลกีเลีย่งการใช้ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ของตนในการซือ้หรอืขาย หุน้ของบรษิทั หรือ

ให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

(2) กรรมการ ผูบ้รหิารตามนยิามของ ส�านกังาน ก.ล.ต. และพนกังานท่ีอยูใ่นข่ายท่ีสามารถล่วงรู ้ข้อมลูภายใน เช่น เลขานกุาร

บริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ พนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน มีหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันท�าการ 

เพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อเลี่ยงข้อครหาเก่ียวกับความเหมาะสมของการซ้ือหรือขายหุ้น

ของบุคคลภายใน

(3) บคุคลภายในควรละเว้นการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทัในช่วงเวลา 30 วนัก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิ หรือเผยแพร่สถานะ

ของบริษัท รวมถึงข้อมูลส�าคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผย ข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว 

ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

•	นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า	และคุณภาพผลิตภัณฑ์	(Customer	relations	and	product	quality	policy)

(1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

(2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอใน

การตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้

ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

(3) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

(4) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ

ของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•	นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า	และ/หรือเจ้าหนี้	(Suppliers/creditors	policy)

(1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อ

หนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

(2) ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ

เจ้าหนี้ หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ

เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม�่าเสมอ
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•	นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	(Rivals	policy)

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบ

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ จ่ายสินจ้างให้แก่

พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

(3) ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย การสร้างข่าวที่เป็นเท็จ หรือการ โจมตีคู่แข่ง

(4) ไม่ตกลงกับคู่แข่งหรือบุคคลใดในลักษณะลดหรือจ�าากัดการแข่งขันทางการค้า

(5) ในการติดต่อกับคู่แข่ง บุคลากรของบริษัทต้องไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือคู่แข่ง

•	นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงาน	และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น	(Employee	practice	policy)

(1) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส

(2) พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

(3) เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ

(4) ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระท าการใดๆ อัน เป็นการไม่เคารพ

นับถือผู้บังคับบัญชา

(5) พึงเป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรหรือไม่ก็ตาม

(6) ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน

(7) พึงหลีกเลีย่งการกระท�าใดๆ อนัอาจกระทบต่อชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ของบรษิทั หรอืเป็นปัญหาแก่บรษิทัในภายหลงัได้

•	นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม	(Environment	and	community	policy)

(1) รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่

(2) ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

(3) ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต�่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

(4) ตอบสนองอย่างรวดเรว็และอย่างมีประสิทธภิาพต่อเหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชนอนัเนือ่งมาจากการ

ด�าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารแนบ	6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียด	ปรากฏอยู่ในส่วนที่	8.2	หน้า	97	
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