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สารบัญ

เกี่ยวกับบริษัท TPAC
ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รดำ�เนินง�น P.6
ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร   P.8
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท  P.12
ปฏิทินเหตุก�รณ์  P.14
คณะกรรมก�รบริษัท  P.16
โครงสร้�งก�รจัดก�ร  P.28
โครงสร้�งทุน  P.42
TPAC กับร�งวัลคว�มสำ�เร็จ ในปี 2560  P.44

การด�าเนินกิจการ
กลยุทธ์ และภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ  P.45
ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ  P.46
ก�รวิเคร�ะห์ และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยบริห�ร (MD&A)   P.49
ปัจจัยคว�มเสี่ยง / ก�รควบคุมภ�ยใน และก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  P.53
ร�ยก�รระหว่�งกัน  P.56
ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร  P.59
ก�รรับผิดชอบต่อสังคม และคว�มยั่งยืน  P.64

การเงิน
ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รชุดย่อย  P.78
ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน  P.87
ร�ยง�นผู้สอบบัญชี  P.88
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2017 was a milestone year for TPAC with the signing of our first ever international acquisition. We 

believe this will be transformational for TPAC.

Message from Chairman & CEO  

275.9
ล้�นบ�ท

กำ�ไรขั้นต้น

266.8
ล้�นบ�ท

กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ยภ�ษี และค่�เสื่อม 
จ�กก�รดำ�เนินง�นปกติ

113.9 
ล้�นบ�ท

กำ�ไรสุทธิ จ�กก�รดำ�เนินง�นปกติ
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VISION
rigid plastic packaging 
solution excellence across 
high growth markets.
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Best in class 
technology 
platform 
uncompromised...
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Best in class 
technology 
platform 
uncompromised...

shown in pictures is recently ac-
quired 16 cavity swiss mould to 
cater for our injection moulding 
business.
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1.
ข้อมูลส�าคัญทางการด�าเนินงาน
ล้านบาท 2558 2559 2560

ร�ยได้จ�กก�รข�ย 1,584.2 1,523.8 1,584.1

กำ�ไรขั้นต้น 252.7 257.5 275.9

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น 15.9% 16.9% 17.4%

กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ยภ�ษี และค่�เสื่อม 269.2 257.1 258.7

กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ยภ�ษี และค่�เสื่อม จ�กก�รดำ�เนินง�นปกติ* 269.2 257.1 266.8

อัตร�กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ยภ�ษี และค่�เสื่อม จ�กก�รดำ�เนินง�นปกติ* 17.0% 16.9% 16.8%

กำ�ไรสุทธิ 104.2 104.9 107.4

กำ�ไรสุทธิ จ�กก�รดำ�เนินง�นปกติ* 104.2 104.9 113.9

อัตร�กำ�ไรสุทธิ จ�กก�รดำ�เนินง�นปกติ* 6.6% 6.9% 7.2%

อัตร�ผลตอบแทนจ�กเงินทุนที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นปกติ** 15.1% 12.0% 12.6% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 767.8 1,010.4 1,064.6

รวมสินทรัพย์ 1,158.5 1,261.6 1,273.4

รวมหนี้สิน 390.7 251.2 208.8

อัตร�ส่วนหนี้สินสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.2 0.1 -0.1

* ก�รดำ�เนินง�นปกติ หม�ยถึง ไม่นับรวมค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หรือไม่มีคว�มต่อเนื่อง เช่น ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รเข้�ซื้อกิจก�ร Sunrise Containers.

** อัตร�ผลตอบแทนจ�กเงินทุนที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นปกติปี 2559 ลดลงอันเนื่องม�จ�กส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจ�กก�รใช้สิทธิ์ต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิ์ในปี 2559
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กําไรสุทธิ 
จากการดําเนินงานปกติ
(ลานบาท)

อัตรากําไรสุทธิ 
จากการดําเนินงานปกติ

อัตราผลตอบแทน
จากเงินทุนที่ใช
ในการดําเนินงานปกติ

อัตราสวนหนี้สินสุทธิ
/สวนของผูถือหุน
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เรียน ผู้ถือหุ้น

กำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติในปี 2560 เท่�กับ 114 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น
จ�กปีก่อนหน้� 8.5% 

บริษัทเชื่อว่�บริษัทมีขีดคว�มส�ม�รถที่จะทำ�ให้ผลประกอบก�รดีขึ้นกว่�
ปัจจุบัน ซึ่งในเดือน พฤศจิก�ยน 2560 บริษัทได้ประก�ศก�รเข้�ซื้อกิจก�ร
บริษัท Sunrise Containers ในประเทศอินเดีย ท�งบริษัทต้องขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนก�รเข้�ซื้อกิจก�รในครั้งนี้

ก�รเข้�ซื้อกิจก�รบริษัท Sunrise Containers ค�ดว่�จะแล้วเสร็จภ�ยในปี 
2561 และค�ดว่�จะทำ�ให้ร�ยได้ของบริษัท และกำ�ไรก่อนหักต้นทุนท�งก�รเงิน 
ภ�ษี และค่�เสื่อมร�ค�เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่� อีกทั้งยังทำ�ให้อัตร�กำ�ไรเพิ่มสูงขึ้น
ต�มไปด้วย

ก�รเข้�ซื้อกิจก�รบริษัท Sunrise Containers จะส่งผลทำ�ให้บริษัทเป็นผู้ผลิต
ชั้นแนวหน้�ในตล�ดสินค้�อุปโภค บริโภค ของอินเดีย ซึ่งเป็นตล�ดที่มีก�ร
เติบโตที่สูงม�ก

บริษัทได้ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งที่ได้ประก�ศไว้ในปี 2558 คือบริษัทมีคว�ม
ตั้งใจที่จะสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นผ่�นท�งก�รเข้�ซื้อและก�รควบรวม
กิจก�ร ซึ่งบริษัทใช้เวล�ในก�รพิจ�รณ�ก�รเข้�ซื้อกิจก�รประม�ณ 2 ปี ภ�ยใต้
แนวท�งก�รพิจ�รณ�เข้�ซื้อกิจก�รอย่�งเข้มงวด 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. ตล�ดเกิดใหม่ที่มีก�รเติบโตสูงในทวีปเอเชีย
2. เป็นผู้นำ�ในตล�ด
3. มุ่งเน้นที่บรรจุภัณฑ์พล�สติคคงรูป
4. มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภค
หัวข้อแรก บริษัทจะเข้�ซื้อกิจก�รในตล�ดเกิดใหม่ที่มีก�รเติบโตที่สูง โดยยอด

2.
สารจากประธาน
กรรมการ

ข�ยส่วนใหญ่ในปัจจุบันของบริษัทนั้นมุ่งเน้นไปที่บริษัทข้�ม
ช�ติที่ทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้�อุปโภค บริโภค ซึ่งตล�ดอินเดียก็
เป็นอีกหนึ่งตล�ดที่สำ�คัญของบริษัทข้�มช�ติเหล่�นี้อยู่แล้วใน
ปัจจุบัน อีกทั้งยังค�ดก�รณ์ว่�ในอน�คต ตล�ดยังคงมีแนวโน้ม
ที่จะเติบโตต่อไปได้ โดยมีอัตร�ก�รเติบโตโดยเฉลี่ยสะสมต่อ
ปีอยู่ที่ 15% ต่อปี ระหว่�งปี 2559 ถึงปี 2563 เทียบกับก�ร
เติบโตเฉลี่ยทั่วโลกที่ 4% ต่อปี

บริษัทหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�จะได้ร่วมง�นกับลูกค้�ของเร�ในต่�ง
ประเทศ และบริษัทมั่นใจว่�เร�จะส�ม�รถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภ�พสูงให้แก่ลูกค้�ในประเทศอินเดียได้เช่นเดียวกับคุณภ�พ
ของสินค้�ที่บริษัทข�ยให้กับลูกค้�ในประเทศไทย

หัวข้อที่สอง บริษัทจะเข้�ซื้อกิจก�รบริษัทที่เป็นผู้นำ�ในตล�ด
เท่�นั้น โดยปัจจุบันบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำ�ในตล�ดบรรจุภัณฑ์
พล�สติคคงรูป ซึ่งบริษัทมีก�รเรียนรู้ และพัฒน�ม�อย่�ง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวล�ทั้งสิน 34 ปี ส่งผลทำ�ให้บริษัทพัฒน�
ม�เป็นพันธมิตรในด้�นบรรจุภัณฑ์พล�สติคที่ดีที่สุดกับลูกค้�
ของเร�

สิ่งที่สำ�คัญที่สุดในก�รเข้�ซื้อกิจก�รก็คือ บริษัทเป้�หม�ยที่จะ
เข้�ไปซื้อกิจก�รนั้นจะต้องส่งเสริมแบรนด์ของ TPAC และจะ
ต้องมีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี ซึ่งบริษัทเชื่อว่�บริษัท Sunrise 
Containers เป็นบริษัทที่เหม�ะสมและจะส่งผลดีต่อแบรนด์
ของ TPAC 

หัวข้อที่ส�ม และสี่นั้น บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นไปที่บรรจุภัณฑ์
พล�สติคคงรูปในกลุ่มสินค้�อุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นจุดแข็งของ
บริษัท



รายงานประจำาปี 2560 9

ในปัจจุบัน บริษัทยังคงจะมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของบริษัท คือบรรจุภัณฑ์พล�สติค
คงรูป ซึ่งลูกค้�ยังคงให้คว�มไว้ว�งใจแก่บริษัทในก�รร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้

ก�รเข้�ซื้อกิจก�รบริษัท Sunrise Containers นั้นจะทำ�ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่
ตัวบริษัทเอง และบริษัท Sunrise Containers อีกด้วย เนื่องจ�กทั้ง 2 บริษัทมี
ประสบก�รณ์นก�รผลิตบรรจุภัณฑ์พล�สติคม�กกว่� 30 ปี

ด้วยคว�มเชี่ยวช�ญที่เพิ่มม�กขึ้นในทีมผู้บริห�รจ�กก�รเข้�ซื้อกิจก�รบริษัท 
Sunrise Containers บริษัทค�ดหวังว่�จะส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ลูกค้�ได้เพิ่มสูงขึ้น

หลังจ�กที่ก�รเข้�ซื้อกิจก�รบริษัท Sunrise Containers เสร็จสิ้นลง บริษัท
จะพัฒน�ไปสู่บริษัทที่มีขน�ดใหญ่และมีคว�มซับซ้อนเพิ่มม�กขึ้น ด้วยส�เหตุ
นี้ทำ�ให้ระบบก�รจัดก�ร และทีมผู้บริห�รของบริษัทจำ�เป็นต้องพัฒน�เพื่อให้
สอดคล้องกับขน�ดและคว�มซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทในอน�คต

ก�รเข้�ซื้อกิจก�รในครั้งนี้จะเป็นบททดสอบที่สำ�คัญของทีมผู้บริห�รของบริษัท 
ว่�จะส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่บริษัทจ�กก�รเข้�ซื้อกิจก�รในครั้งนี้หรือไม่ 
ซึ่งบริษัทมั่นใจว่�จะส�ม�รถผ่�นบททดสอบนี้ได้อย่�งสมบูรณ์

นอกจ�กนี้ ในขณะที่บริษัทเติบโตขึ้น คว�มรับผิดชอบของบริษัทก็เพิ่มสูงขึ้นต�ม
ไปด้วย

บริษัทภูมิใจเป็นอย่�งม�กที่ได้รับก�รจัดอันดับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ระดับ 4 
ด�ว จ�กสถ�บันกรรมก�ร บริษัทไทย ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจ�กระดับ 2 ด�ว และ 
3 ด�ว ในปี 2558 และปี 2559 ต�มลำ�ดับ โดยในอน�คต บริษัทมีคว�มตั้งใจที่
จะพัฒน�และยกระดับก�รจัดอันดับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และหวังเป็นอย่�ง
ยิ่งว่�บริษัทจะได้รับก�รจัดอันดับที่ระดับ 5 ด�ว

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา
ประธ�นกรรมก�ร

กล่�วโดยสรุปแล้ว เส้นท�งข้�งหน้�ของบริษัทนั้นเต็มไปด้วย
โอก�สในก�รเติบโต

 เควิน คูม�ร์ ช�ร์ม�ร์

 ประธ�นกรรมก�ร
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เรียน ผู้ถือหุ้น

ก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นด้วยก�รกล่�วถึงก�รเข้�ซื้อกิจก�รในประเทศอินเดีย ก่อนที่
จะกล่�วถึงผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในประเทศไทย

ทีมผู้บริห�รได้มีโอก�สได้ไปเยี่ยมชมโรงง�นผลิตทั้ง 5 แห่งของบริษัท Sunrise 
Containers และรู้สึกประทับใจในโครงสร้�งพื้นฐ�นของโรงง�นผลิต และคว�ม
เป็นเลิศในก�รดำ�เนินง�น

ในแง่ของคว�มเป็นเลิศในก�รดำ�เนินง�นนั้น ผมเชื่อว่�จะมีก�รแลกเปลี่ยน
ข้อมูลคว�มรู้ระหว่�งกันสำ�หรับทีมผู้บริห�รในประเทศไทย และประเทศอินเดีย 
ตลอดจนทีมง�นด้�นเทคนิค วิศวกร รวมถึงก�รวิจัย พัฒน�ผลิตภัณฑ์

ย้อนกลับม�สู่ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในประเทศไทย บริษัทส�ม�รถ
รักษ�อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติก่อนหักต้นทุนท�งก�รเงิน ภ�ษี และ
ค่�เสื่อมร�ค�ที่ 17% ซึ่งเทียบเท่�กับปีก่อนหน้� และกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนิน
ธุรกิจปกติเพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้�

ในก�รรักษ�อัตร�กำ�ไรของบริษัทเพื่อชดเชยก�รเพิ่มขึ้นของต้นทุน โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งปัญห�ก�รข�ดแรงง�นก�รผลิตนั้น บริษัทได้เริ่มดำ�เนินก�รในด้�นต่�ง ๆ
ที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

• ปริม�ณก�รผลิตเพิ่มขึ้น 1.5% โดยก�รเพิ่มขึ้นของปริม�ณก�รผลิตนี้ม�

จ�กได้รับโปรเจคใหม่ๆในกลุ่ม ฉีดขึ้นรูปพล�สติค

• ก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ ซึ่งบริษัทส�ม�รถลดก�รใช้พลังง�น

ในก�รผลิตลงได้ ก�รลดลงของก�รใช้พลังง�นในก�รผลิตนั้นสืบเนื่องม�
จ�กบริษัทได้ลงทุนในเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่มีขน�ดใหญ่ขึ้น

2.
สารจากกรรมการ
ผู้จัดการ
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•  ก�รพัฒน�ระบบอัตโนมัติในก�รผลิตสินค้� โดยช่วยลดปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�นก�รผลิต แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุดที่บริษัทเล็งเห็นคือ 

คุณภ�พของสินค้� และคว�มสมำ�เสมอของสินค้�เมื่อผ่�นกระบวนก�รผลิตแบบอัตโนมัติ นั้นมีม�ตรฐ�นระดับโลกต�มที่ลูกค้�ของเร�

ต้องก�ร

บริษัทผ่�นก�รตรวจรับรองระบบม�ตรฐ�นก�รรับรองคว�มปลอดภัยสำ�หรับก�รผลิตอ�ห�ร (FSSC 22000) ในปี 2560 ก�รได้ก�รรับรองระบบ
ม�ตรฐ�นก�รรับรองคว�มปลอดภัยสำ�หรับก�รผลิตอ�ห�ร (FSSC 22000) นั้นสำ�คัญกับบริษัทเป็นอย่�งม�ก โดยช่วยส่งเสริมคว�มเชื่อมั่นให้แก่
ลูกค้�ของเร�ว่�บริษัทจะก้�วไปสู่ก�รเป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์พล�สติคทรงรูปชั้นแนวหน้�ของประเทศไทย

บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จ�กจุดแข็งของบริษัท ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์กลุ่มอ�ห�รที่มีส่วนแบ่งยอดข�ยสูงที่สุด (กลุ่มอ�ห�รมีส่วนแบ่งประม�ณ 50% 
ของยอดข�ย กลุ่มของใช้ส่วนบุคคล เวชภัณฑ์ และของใช้ในครัวเรือนมีส่วนแบ่งประม�ณ 50% ของยอดข�ย) โดยบริษัทจะมุ่งเน้นในก�รเพิ่ม
คุณภ�พ และม�ตรฐ�นด้�นสุขอน�มัยของผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัทได้พัฒน�ม�โดยตลอด

บริษัทมุ่งหวังที่จะก้�วสู่อน�คตข้�งหน้� และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำ�หรับก�รสนับสนุนตลอดม�

 น�ย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ

 กรรมก�รผู้จัดก�ร

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 
กรรมก�รผู้จัดก�ร
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3.
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลบริษัทหลัก
ชื่อบริษัท: บริษัท พล�สติค และหีบห่อไทย จำ�กัด (มห�ชน)

สัญลักษณ์: TPAC 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:  ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พล�สติกประเภทขวดและฝ� 

 รวมถึงผลิตภัณฑ์พล�สติกอื่นๆ ต�มรูปแบบของลูกค้�แต่ละอุตส�หกรรม

Website:  www.thaiplaspac.com

เลขที่จดทะเบียนบริษัท:  0107547000575

วันที่ก่อตั้งบริษัท:  วันที่ 1 สิงห�คม พ.ศ. 2526 

ทุนจดทะเบียน:  255,000,000 บ�ท ประกอบด้วยหุ้นส�มัญ 255,000,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท

ทุนชำาระแล้ว:  253,817,676 บ�ท ประกอบด้วยหุ้นส�มัญ 253,817,676 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท

สำาหรับงวดปีการเงิน: สิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2560

ที่ตั้งสำานักงานใหญ:่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบ�งขุนเทียน-ช�ยทะเล แขวงท่�ข้�ม 

 เขตบ�งขุนเทียน กรุงเทพมห�นคร 10150 

 โทรศัพท์ 02 897-2250-1 โทรส�ร 02 897-4694 

ที่ตั้งสาขา 0001: 3–3/1 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบ�งขุนเทียน-ช�ยทะเล แขวงแสมดำ� 

 เขตบ�งขุนเทียน กรุงเทพมห�นคร 10150 

  โทรศัพท์ 02-892-0261-4

นายทะเบียนหลักทรัพย์:  บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

 93 ถนนรัชด�ภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมห�นคร 10400

 โทรศัพท์ 02-009-9000 Fax. 02-009-9991  

ผู้สอบบัญชีบริษัท:  คุณรุ้งนภ� เลิศสุวรรณกุล (ทะเบียนเลขที่ 3516 ผู้ตรวจสอบปี 2551 – 2555, 2559-2560)หรือ

 คุณพิมพ์ใจ ม�นิตขจรกิจ (ทะเบียนเลขที่ 4521 ผู้ตรวจสอบปี 2556 – 2558) หรือ

 น�ยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ (ทะเบียนเลขที่ 3182 ไม่มีก�รตรวจสอบให้กับบริษัทในปีใด ๆ) หรือ

 น�ยชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ทะเบียนเลขที่ 3972 ไม่มีก�รตรวจสอบให้กับบริษัทในปีใด ๆ)

 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับคว�มเห็นชอบ จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดหลักทรัพย์ 

 สังกัด บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด 

 193/136-137 ชั้น 33 อ�ค�รเลครัชด� ถนนรัชด�ภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมห�นคร 10110 

 โทรศัพท์ 02-264 0777

 (สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัทให้เป็น

 ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีคว�มเป็นอิสระ ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน)

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย น�ยพัสกร กุลธัมนงค์ (กรรมก�ร และหัวหน้�ทน�ยคว�มสำ�นักง�น)

 น�ยธน�กร หนูสัมฤทธ์ (กรรมก�รและทน�ยคว�มประจำ�สำ�นักง�น)

 น�ยพศินภูมิ จิตกล้� (ทน�ยคว�มประจำ�สำ�นักง�น)
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 บริษัท สำ�นักง�นกฎหม�ยขุนพล แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด

 เลขที่174/137 หมู่ที่ 6 ซอยพระร�ม 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ� 

 เขตบ�งขุนเทียน กรุงเทพมห�นคร 10150

 โทร.02-415-9689, 095-573-2247 แฟกซ์ 02-050-2755

นักลงทุนสัมพันธ ์ น�ยวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์, worapong@thaiplaspac.com 

  น�งส�วอนงค์ สมพิทย�นุรักษ์, anong@thaiplaspac.com

เลขานุการบริษัท ,น�งส�วอนงค์ สมพิทย�นุรักษ์, anong@thaiplaspac.com

ข้อมูลบริษัทย่อย
CIN  : U74999MH2017PTC301190

ชื่อบริษัท  : TPAC PACKAGING INDIA PRIVATE LIMITED

ROC Code  : RoC-Mumbai

หมายเลขทะเบียนบริษัท  : 301190

ประเภทธุรกิจ  : ถือหุ้นโดยบริษัท จำ�กัด

Company SubCategory  : Non-govt company

Class of Company  : Private

ทุนจดทะเบียน (รูปี)  : 100,000*

ทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว (รูปี)  : 100,000*

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทย่อย : 07/12/2560

สถานที่ตั้งบริษัท  : 405 ACME INDUSTRIAL PARK OFF I B PATEL ROAD, GOREGAON EAST MUMBAI 

Mumbai City MH 400063 IN
สถานะบริษัท  : ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  : Chandhiok & Associates

ที่อยู ่  : Advocates and Solicitors C-524 Defence Colony New Delihi-110024 India

สำานักงานผู้ตรวจสอบบัญช ี  : S R B C & Co LLP

ที่อยู ่  : 12th Floor,The Ruby,Ruby Mill,Senapati Bapat    

  Marg,Dadar(West),Mumbai,Maharshtra 400028,India 

* หลังวันที่ 31 ธันว�คม 2560 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำ�ระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 300,000,000 รูปี และ 110,100,000 รูปี ต�มลำ�ดับ
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4.
ปฏิทินเหตุการณ์  ประจ�าปี 2560
13 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท สำ�หรับแผนธุรกิจประจำ�ปี 2560

ประชุมคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ครั้งที่ 1 / 2560

27 กุมภาพันธ์ 2560 
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รตรวจสอบ อนุมัติงบก�รเงิน

ประจำ�ปี 2559

20 เมษายน 2560 ประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2560

11 พฤษภาคม 2560
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รตรวจสอบ  

ประจำ�ไตรม�สที่ 1 / 2560

19 พฤษภาคม 2560 กำ�หนดก�รจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี

15 มิถุนายน 2560
ประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ครั้งที่ 1 / 2560

ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ครั้งที่ 1 / 2560

15 สิงหาคม 2560
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รตรวจสอบ  

ประจำ�ไตรม�สที่ 2 / 2560

ประชุมคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ครั้งที่ 2 / 2560

8 กันยายน 2560
กำ�หนดก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล 2560

7 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รตรวจสอบ ประจำ�ไตรม�สที่ 3 / 

2560

14 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อพิจ�รณ�ลงทุนใน 

บริษัท ซันไรซ์ คอนเทนเนอร์ จำ�กัด และจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท  

ในประเทศอินเดีย 

15 พฤศจิกายน 2560
แถลงข่�วสื่อมวลชน 1/ 2560 เรื่องก�รลงทุนใน  

บริษัท ซันไรซ์ คอนเทนเนอร์ จำ�กัด

TPAC พบนักลงทุน และนักวิเคร�ะห์ แถลงกลยุทธ์บริษัท ประจำ�ปี 2560 

12 ธันวาคม 2560
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท สำ�หรับแผนงบประม�ณประจำ�ปี 2560

ประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ครั้งที่ 2 / 2560

ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ครั้งที่ 2 / 2560
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OUR 
VALUE

+ Partnership  Focused
+ Quality in Consistency

+Rigid Plastic Innovation 
+Passionate  Packaging Professionals

+ Governance
+ Sustainable Packaging

Our automated packing robotic arm in action
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5.
คณะกรรมการบริษัท
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5.
คณะกรรมการบริษัท
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การศึกษา
ปริญญ�วิทย�ศ�สตร์มห�บัณฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School, City University,  London, UK 

ปริญญ�วิศวกรรมศ�สตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศกรรมโยธ� University College London, UK

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
2015 – Present บริษัทพล�สติค และ หีบห่อไทย จำ�กัด มห�ชน, ประธ�นกรรมก�รบริห�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

2013 – 2014 Associate Director, European Special Situations, La Salle Investment Management London, UK

2010 – 2013 Associate, European Distressed Debt Acquisitions, Colony Capital, London, UK

2007 - 2010  Analyst, Investment Banking Division, Credit Suisse Securities, London, UK

ตำาแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 
2558 – ปัจจุบัน บริษัทพล�สติค และหีบห่อไทย จำ�กัด มห�ชน, ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

ตำาแหน่งกรรมการ(ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

2557 - 2558 Director of Armanset Ltd. London, UK

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่มี

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา
ตำาแหน่ง
กรรมก�รบริห�ร 

ประเภทกรรมการ 

ตำาแหน่ง
ประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

อายุ 34 ปี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งแรก  9 ตุล�คม 2558

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งล่�สุด 29 กุมภ�พันธ์ 2559
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อายุ 58 ปี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งแรก  12 ตุล�คม 2558

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งล่�สุด 29 กุมภ�พันธ์ 2559

การศึกษา
วิศวกรรมศ�สตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ส�ข�วิศวกรรม เครื่องกล สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้� กรุงเทพมห�นคร ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program ( 51/2549 ) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
2528 – ปัจจุบัน บริษัทพล�สติค และ หีบห่อไทย จำ�กัด มห�ชน, กรรมก�รผู้จัดก�ร

ตำาแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 
2528 – ปัจจุบัน บริษัทพล�สติค และ หีบห่อไทย จำ�กัด มห�ชน, กรรมก�ร

ตำาแหน่งกรรมการ(ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
9,560,000 หุ้น

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
ตำาแหน่ง
กรรมก�รผู้จัดก�ร

ประเภทกรรมการ
กรรมก�รบริห�ร
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นาย อานิล กุมาร์ โคลิ
ตำาแหน่ง
กรรมก�รบริห�ร (ด้�นเทคนิค)

ประเภทกรรมการ
กรรมก�รบริห�ร

อายุ 57 ปี

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งแรก 12 ตุล�คม 2558

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งล่�สุด 29 กุมภ�พันธ์ 2559

การศึกษา
• ประก�ศนียบัตรบัณฑิต ส�ข�ก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด 

มห�วิทย�ลัย Pune ประเทศอินเดีย

• เทคโนโลยีบัณฑิต (เคมี) Harcourt Butler 

Technological Institute มห�วิทย�ลัย Kanpur 

ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program  

(135/2560) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 

ประเทศไทย

ประวัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ตำาแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์) 
2559 – ปัจจุบัน บริษัท พล�สติค และหีบห่อไทย จำ�กัด   
 (มห�ชน)  
 กรรมก�รบริห�ร

ตำาแหน่งกรรมการ(ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์)
2541-2558  บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำ�กัด 
  กรรมก�รบริห�ร (ด้�นเทคนิค)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่มี 

นาง อาราธนา โลเฮีย 
ชาร์มา
ตำาแหน่ง
กรรมก�ร

ประเภทกรรมการ
กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร

อายุ 32 ปี

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งแรก 9 ตุล�คม 2558

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งล่�สุด 27 กุมภ�พันธ์ 2560

การศึกษา
วิทย�ศ�ตร์บัณฑิต ส�ข�ก�รบริห�รธุรกิจ Babson College  
รัฐแมสซ�ชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริก�

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558

ประวัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ตำาแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์)
2558 – ปัจจุบัน: บริษัทพล�สติค และ หีบห่อไทย จำ�กัด   
 (มห�ชน) 
  กรรมก�ร

ตำาแหน่งกรรมการ(ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์)
2551 - ปัจจุบัน บริษัท อินโดร�ม� โฮลดิ้งส์ จำ�กัด 
กรุงเทพมห�นคร ประเทศไทย ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยธุรกิจขนสัตว์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่มี
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นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย
ตำาแหน่ง:
กรรมก�ร

ประเภทกรรมการ
กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร

อายุ: 30 years
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งแรก 12 ตุล�คม 2558

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งล่�สุด 12 ตุล�คม 2558

การศึกษา
Bachelor of Engineering Business Management, 
Warwick Business School, Warwickshire, ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558 
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ตำาแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์)
2558 – ปัจจุบัน: บริษัทพล�สติค และ หีบห่อไทย จำ�กัด   

 (มห�ชน)

  กรรมก�ร

ตำาแหน่งกรรมการ(ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์)
2552 – 2555  บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำ�กัด

 กรรมก�รผู้จัดก�ร 

2555– ปัจจุบัน  บริษัท อินโดร�ม� เวนเจอร์สโกลบอล  

 เซอร์วิสเซส จำ�กัด กรุงเทพมห�นคร   

 ประเทศไทย

  ผู้อำ�นวยก�รด้�นพ�ณิชย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่มี
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นาย วีระศักดิ์ 
สุตัณฑวิบูลย์
ตำาแหน่ง
กรรมก�รอิสระ และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการ
กรรมก�รอิสระ

อายุ 60 ปี

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งแรก 9 ตุล�คม 2558

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งล่�สุด 9 ตุล�คม 2558

การศึกษา
• วิศวกรรมศ�สตร์มห�บัณฑิต Texas A&M University รัฐเทกซัส 

ประเทศสหรัฐอเมริก�

• วิศวกรรมศ�สตร์บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย กรุงเทพมห�นคร 

ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2546 สม�คม

ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย ประเทศไทย

• หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักรภ�ครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18/2548 

วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร ประเทศไทย

• ประก�ศนียบัตร สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน รุ่นที่ 10/2553

• ประก�ศนียบัตรหลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง สถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น 

(วพน.) รุ่นที่ 1/2555

•  วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐ�นะ หลักสูตรผู้บริห�รกระบวนก�รยุติธรรม

ระดับสูง(บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556

• วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐ�นะ หลักสูตรนักบริห�รระดับสูง ด้�นก�รพัฒน�

ธุรกิจอุตส�หกรรมและก�รลงทุน

•  (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558

• Certificate, Harvard University, Advanced Management 

Program, U.S.A.

• Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private 

Enterprise Development, U.S.A.

ประวัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ตำาแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์) 

 

2558 – ปัจจุบัน

บริษัท พล�สติค และหีบห่อไทย จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

2556 – ปัจจุบัน บริษัท บ�งปะกง เทอร์มินอล จำ�กัด (มห�ชน) 

ประเทศไทย

กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

2548 - ปัจจุบัน

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ประเทศไทย

กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�

กรรมก�รอิสระ และประธ�นคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล 

2547 - ปัจจุบัน

 

บริษัท ที.กรุงไทยอุตส�หกรรม จำ�กัด (มห�ชน) 

ประเทศไทย

กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

2545 – ปัจจุบัน ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) ประเทศไทย

รองผู้จัดก�รใหญ่ ผู้รับผิดชอบส�ยลูกค้�ธุรกิจร�ยกล�ง

ตำาแหน่งกรรมการ(ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์) 
2559 – ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส 

2551 – ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. เดอะ แกรนด์ – ยูบี 

2544 – ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. โตโยต้� ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) 

2544 – ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. ไทย อินโด คอร์ดซ่� 

2544 – ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. เอเชียอุตส�หกรรมหลอดไฟ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 
ไม่มี
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นาย กิตติภัต 
สุทธิสัมพัทน์
ตำาแหน่ง
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ
กรรมก�รอิสระ

อายุ  47 ปี

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งแรก 9 ตุล�คม 2558

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งล่�สุด 27 กุมภ�พันธ์ 2560

การศึกษา
• MBA, Sloan School of Management, 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

Boston, ประเทศสหรัฐอเมริก�

• ปริญญ�ตรี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย คณะ

วิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�วิช�วิศวกรรมอุตส�หก�ร

หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2549 สม�คม

ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย ประเทศไทย
 • หลักสูตรก�รปฏิรูปธุรกิจและสร้�งเครือข่�ยนวัตกรรม (Brain) รุ่นที่ 

1/2560 สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
 • สัมมน�วิช�ก�ร “ทรัพย์สินท�งปัญญ�และก�รค้�ระหว่�งประเทศกับก�ร

ขับเคลื่อนสู่ยุคปฏิวัติอุตส�หกรรม 4.0” ปี 2560

ประวัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ตำาแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์) 
2559 – ปัจจุบัน บริษัท เนชั่นแนล เพ�เวอร์ ซัพพล�ย จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมก�รอิสระ

2558 – ปัจจุบัน บริษัท พล�สติค และหีบห่อไทย จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ

กรรมก�รสรรห� และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

2543 – ปัจจุบัน บริษัท เอ.เจ. พล�สท์ จำ�กัด (มห�ชน) 

รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร

ตำาแหน่งกรรมการ(ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์)
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560
ไม่มี

นาย กรานต์  
ฉายาวิจิตรศิลป์
ตำาแหน่ง
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ
กรรมก�รอิสระ

อายุ 46 ปี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งแรก 12 ตุล�คม 2558

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รครั้งล่�สุด 27 กุมภ�พันธ์ 2560

การศึกษา
 • ประก�ศนียบัตรชั้นสูงก�รบริห�รง�นภ�ครัฐและกฎหม�ยมห�ชน  

สถ�บันพระปกเกล้�
 • The Executive Management Academy, University of California,  

Los Angeles
 • รัฐประศ�สน์ศ�สตร์ มห�บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 • บริห�รธุรกิจบัณฑิต มห�วิทย�ลัยรังสิต

หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2559  

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ประวัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ตำาแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์) 
2558 – ปัจจุบัน บริษัท พล�สติค และหีบห่อไทย จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ

ประธ�นกรรมก�รสรรห� และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

2550 - ปัจจุบัน บริษัท ธน�รักษ์พัฒน�สินทรัพย์ จำ�กัด 

ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยสื่อส�รองค์กร

ตำาแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์) 
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560
ไม่มี
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คณะผู้บริหาร

นาย เควิน คูมาร์ 
ชาร์มา 
ประธ�นกรรมก�ร และประธ�นเจ้�
หน้�ที่บริห�ร

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 
กรรมก�รผู้จัดก�ร

นาย อานิล กุมาร์ โคลิ
หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นเทคนิค

นายภิรมย์ โพธิภิรมย์
ผู้อำ�นวยก�รส�ยพัฒน�ธุรกิจ

นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์
หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รส�ยก�รเงิน

นางสาวอนงค์  
สมพิทยานุรักษ์ 
ผู้อำ�นวยก�รส�ยก�รเงินและบริห�ร

นายไพโรจน์  พ่วงพงศ์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

นายจักรพันธ์ 
สุคนธวารินทร์
ผู้อำ�นวยก�รส�ยก�รผลิต
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นายไพโรจน์  พ่วงพงศ์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

คณะกรรมการตรวจสอบ

นาย กรานต์ 
ฉายาวิจิตรศิลป์
กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ

นาย วีระศักดิ์ 
สุตัณฑวิบูลย์
กรรมก�รอิสระ
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

นาย กิตติภัต 
สุทธิสัมพัทน์
กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ



บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำากัด (มหาชน) 26

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นาย กรานต์ 
ฉายาวิจิตรศิลป์
กรรมก�รอิสระ
ประธ�นกรรมก�รสรรห�และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

นาย วีระศักดิ์ 
สุตัณฑวิบูลย์
กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�
ตอบแทน

นาย กิตติภัต 
สุทธิสัมพัทน์
กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�
ตอบแทน

นาย เควิน คูมาร์ 
ชาร์มา 
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�
ตอบแทน

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ  
กรรมก�รบริห�ร
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�
ตอบแทน
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นาย อานิล กุมาร์ โคลิ
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
กรรมก�รบริห�ร

นางสาวอนงค์  
สมพิทยานุรักษ์ 
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา 
ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
กรรมก�รบริห�ร

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

นางสาวอนงค์  
สมพิทยานุรักษ์ 
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา 
ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
กรรมก�รบริห�ร
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6.
โครงสร้าง
การจัดการ

กรรมการผูจัดการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการบริษัท

ผอ.
สายพัฒนาธุรกิจ

ผอ.
สายการเงิน
และการบริหาร

ผอ.
สายบัญชี

ผอ.
สายการตลาด

ผอ.
สายโลจิสติกส

ผอ.
สายการผลิต

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ

หัวหนาเจาหนาที่
ดานการเงิน

หัวหนาเจาหนาที่
ดานเทคนิค

ผูตรวจสอบภายใน

กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการ
กํากับดูแล
กิจการ

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
คาตอบแทน

กรรมการ
ตรวจสอบ

โครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมก�รบริษัท และคณะอนุกรรมก�ร 4 ชุด โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
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คณะกรรมการบริษัท
ต�มมติที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภ�คม 2547, มติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 27 เมษ�ยน 

2548 และก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ณ วันที่ 12 ตุล�คม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริษัท จำ�นวน 8 ท่�นดังต่อไปนี้ 

ลำา
ดับ

ที่

รายชื่อ            ตำาแหน่ง

จำานวนครั้ง

ที่เข้าร่วม 

ประชุมในปี 

2558

จำานวนครั้งที่

เข้าร่วม

ประชุมในปี 

2559

จำานวนครั้งที่เข้าร่วม 

ประจำาปี 2560

วันที่กรรมการได้

รับการ

แต่ตั้งครั้งล่าสุด

วันที่กรรมการได้

ลาออก

จำานวนหุ้น 

บมจ.ไทย

พลาสแพค ที่

ถือครองในปี 

2560

จำานวนหุ้น บมจ.

ไทยพลาสแพค 

ที่ถือครองในปี 

2559

จำานวนหุ้น 

บมจ.ไทย

พลาสแพค ที่

ถือครองในปี 

2558

(จำานวนครั้ง) (จำานวนครั้ง) (จำานวนครั้ง) %

1 นายเควิน   

คูมาร์  ชาร์มา

ประธ�นกรรมก�ร 3 / 3 6 / 6  7/7 100% 21/04/2559 29/02/2559 - - -

2 นางอารธนา  

โลเฮีย  ชาร์มา

กรรมก�ร 3 / 3 6 / 6  7/7 100% 20/04/2560 27/02/2560 - - -

3 นายยาโชวาดัน  

โลเฮีย

กรรมก�ร 2 / 2 4 / 6  7/7 100% 12/10/2558   - - -

4 นายอนิล  

กุมาร์  โคลิ

กรรมก�ร 2 / 2 6 / 6  7/7 100% 21/04/2559 29/02/2559 - - -

5 นายธีรวิทย์  

บุษยโภคะ

กรรมก�ร 7 / 8 6 / 6  7/7 100% 21/04/2559 29/02/2559 9,560,000 10,560,000 8,560,000

6 นายวีระศักดิ์  

สุตัณฑวิบูลย์

กรรมก�รอิสระและ

กรรมก�รตรวจสอบ

3 / 3 5 / 6  7/7 100% 09/10/2558   - - -

7 นายกิตติภัต  

สุทธิสัมพัทน์

กรรมก�รอิสระและ

กรรมก�รตรวจสอบ

3 / 3 6 / 6  5/7 71% 20/04/2560 27/02/2560  - - -

8 นายกรานต์  

ฉายาวิจิตรศิลป์

Independent 

Director and Audit 

Committee

2 / 2 6 / 6  6/7 86% 20/04/2560 27/02/2560  - - -

โดยมีน�งส�วอนงค์ สมพิทย�นุรักษ์ ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท และเลข�นุก�รบริษัท
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จำานวน (คน)  จำานวนหุ้น %

1) ผู้ถือหุ้นส�มัญที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�ร  

(Strategic Shareholders)

1.1 ผู้มีอำ�น�จควบคุม 1  153,978,850 60.67

1.2 กรรมก�รผู้บริห�รผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ 1 9,560,000 3.77

1.3 ถือหุ้น >5% รวมผู้เกี่ยวข้อง 2 41,526,900 16.36

2) ผู้ถือหุ้นส�มัญทิ่มิได้มีส่วนร่วมในก�รบริห�ร  

(Non-Strategic Shareholders)

48,751,926 19.20

รวม 253,817,676 100.00
หม�ยเหตุ.-   ข้อมูลจ�กก�รปิดสมุด XO ณ วันที่  29 ธันว�คม 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มแทนบริษัทฯ คือ น�ยน�ยเควิน คู
ม�ร์ ช�ร์ม� หรือ น�งอ�รธน� โลเฮีย ช�ร์ม� หรือ น�ยย�โชว�
ดัน โลเฮีย   
ลงล�ยมือชื่อร่วมกับ น�ยอนิล กุม�ร์ โคลิ หรือน�ยธีรวิทย์ 
บุษยโภคะ รวมเป็นสองคนและประทับตร�สำ�คัญของบริษัทฯ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย พระร�ชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และ 
ข้อบังคับข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมก�ร
และมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต  
รับผิด ชอบ ระมัดระวัง และรักษ� 
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบน 
พื้นฐ�นของหลักก�รกำ�กับดูกิจก�รที่ดี

2. กำ�หนดนโยบ�ยทิศท�ง วิสัยทัศน์ เป้�หม�ย และงบ
ประม�ณของบริษัท

3. กำ�กับดูแลและติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร
อย่�งสมำ�เสมอให้เป็นไปต�มนโยบ�ย เป้� หม�ย และแผน
ง�นที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลเพื่อ
เพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจก�รและสร้�งผล
ตอบแทน 
ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยส�รสนเทศที่สำ�คัญและ
จำ�เป็นต่อก�รตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต�ม
ข้อบังคับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. จัดให้มีระบบก�รบัญชี ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และก�ร
สอบบัญชีที่มีคว�มเชื่อถือได้ถูกต้องและแสดงถึงฐ�นะของ
บริษัทที่เป็นจริงต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

6. จัดให้มีระบบควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มี

กระบวนก�รในก�รประเมินคว�มเพียงพอของก�รควบคุม
ภ�ยใน และก�รตรวจสอบภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พ

7. จัดให้มีระบบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม และติดต�มอย่�ง
สมำ�่เสมอ

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รต่�งๆได้แก่  
คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�ร
ผู้จัดก�ร   
คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  
และบุคคลอื่นๆต�มคว�มจำ�เป็นเพื่อให้ดำ�เนินกิจก�รของ
บริษัทภ�ยใต้ 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�ร
บริห�รหรือกรรมก�รผู้จัดก�ร หรือมอบอำ�น�จให้บุคคล 
ดังกล่�วมีอำ�น�จต�มที่คณะกรรมก�รเห็นสมควรและ
ภ�ยในเวล�ที่เห็นสมควร และคณะกรรมก�รอ�จยกเลิก
เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำ�น�จได้ ทั้งนี้ก�ร 
มอบอำ�น�จดังกล่�วจะไม่เป็นก�ร 
มอบอำ�น�จที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�น�จส�ม�รถอนุมัติร�ยก�ร
ที่ผู้รับมอบอำ�น�จหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง  มีส่วนได้
เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
กับบริษัท และห�กมีก�รมอบอำ�น�จให้บุคคลใด ต้องเป็น
ไปต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทที่มีกรรมก�รตรวจ
สอบเข้�ร่วมประชุมด้วย

9. ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของตนและ 
ผู้เกี่ยวข้องให้กับบริษัททร�บ

10. จัดให้มีบรรทัดฐ�นก�รปฏิบัติง�นของ 
คณะกรรมก�รโดยรวม และของกรรมก�รแต่ละคนอย่�ง
มีหลักเกณฑ์ และทำ�ก�รประเมินผลปฏิบัติง�นเป็นประจำ�
ทุกปี

11. พิจ�รณ�สรรห�บุคคลที่มีคว�มรู้  
คว�มส�ม�รถ มีประสบก�รณ์ และ 
ทรงคุณวุฒิที่เหม�ะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัท 
กรรมก�รตรวจสอบ และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร โดยมี
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มติเป็นเอกฉันท์จ�กที่ประชุม คณะกรรมก�รบริษัทรับรอง

ทั้งนี้ อำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว 
ข้�งต้น ไม่รวมถึงก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน  และร�ยก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัท 
จดทะเบียน ต�มกฎเกณฑ์ขอตล�ดหลักทรัพย์ และคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของตล�ดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ นอกจ�กนี้อำ�น�จดังกล่�วข้�งต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท กำ�หนดให้ต้องขออนุมัติจ�ก
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ

อำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
 บทบ�ทที่สำ�คัญของประธ�นกรรมก�รคือ ก�รจัดให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รกำ�หนดภ�รกิจและกำ�หนดทิศท�งและกลยุทธ์ของบริษัทให้
เกิดผลสำ�เร็จ 

 ประธ�นกรรมก�รคือ  ผู้นำ�และมีบทบ�ทที่สำ�คัญในก�รที่จะทำ�ให้คณะกรรมก�รบริษัททำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ซึ่งบทบ�ทหลักที่
สำ�คัญของประธ�นกรรมก�ร มีดังนี้

1.  กำ�หนดให้มีก�รจัดองค์ประกอบ ขน�ด และโครงสร้�งของคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อก่อให้เกิดคว�มสมดุลระหว่�งกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รและ
กรรมก�รอิสระ

2. กำ�หนดให้คณะกรรมก�รบริษัท มีก�รจัดตั้งรวมถึงมีองค์ประกอบและปฏิบัติง�นได้อย่�งเหม�ะสม

3. จัดให้มีก�รปฏิบัติง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พในคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นสูงสุดของหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

4. จัดให้เกิดก�รมีส่วนร่วมกันของกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รและกรรมก�รอิสระในกิจกรรมและกระบวนก�รท�งก�ร
ตัดสินในของคณะกรรมก�รบริษัท

5. จัดให้คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รพัฒน�โครงสร้�งที่ดีขึ้นและกำ�หนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท

6. จัดให้มีเข้�รับโครงก�รที่เหม�ะสมสำ�หรับกรรมก�รที่เข้�รับตำ�แหน่งใหม่

7.  ปฏิบัติต�มบทบ�ทที่สำ�คัญในก�รควบคุมคณะกรรมก�รบริษัทและส่งเสริมให้เกิดคว�มร่วมมือและร่วมกันอุทิศตนเพื่อให้เกิดคว�มสำ�เร็จของ
องค์กรอย่�งยั่งยืน

8. จัดให้มีก�รประเมินและพัฒน�ผลง�นของคณะกรรมก�รบริษัทอย่�งสมำ�เสมอและคว�มมุ่งหวังในก�รร่วมมือกันของกรรมก�รและผลก�ร
ปฏิบัติง�นของกรรมก�ร

9. จัดให้มีแผนง�นคว�มสำ�เร็จของบริษัทเพื่อให้แก่ผู้บริห�รอ�วุโส

10. เป็นประธ�นในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและก�รประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำ�หนดว�ระก�รประชุมร่วมกับฝ่�ยจัดก�รและเลข�นุก�รบริษัท

11. จัดให้คณะกรรมก�รบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวล� และเพียงพอสำ�หรับก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท

12. จัดให้มีช่องท�งที่มีประสิทธิภ�พในก�รติดต่อระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัท ฝ่�ยบริห�รและผู้ถือหุ้น

13. จัดให้มีที่ปรึกษ�อิสระแก่ฝ่�ยบริห�รและคณะกรรมก�รบริษัท

14.  แต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมก�รบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้พิจ�รณ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมก�รอิสระ เพื่อเสริมสร้�งประสิทธิภ�พในก�ร
ดำ�เนินก�รเพิ่มมูลค่�ให้องค์กร ดูแลกำ�กับกิจก�รให้มีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีทั้งกระบวน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท
ขึ้น ประกอบด้วยกรรมก�รที่เป็นกรรมก�รอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 3 ท่�น และอย่�งน้อย 1 ท่�นต้องมีคว�มรู้ด้�นบัญชีหรือก�รเงิน โดย
มีว�ระก�ร  ดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี และดำ�รงตำ�แหน่งได้ไม่เกิน 3 ว�ระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมก�ร ท่�นใดที่มีคว�มเหม�ะสมจะดำ�รง
ตำ�แหน่งน�นกว่�นั้น ก็ให้พิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระและประสิทธิภ�พ และชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติ กรรมก�รตรวจสอบ
ซึ่งพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จได้รับก�รแต่งตั้งกลับม�ใหม่ได้ ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รตรวจสอบนั้นว่�งลงเพร�ะเหตุอื่นนอกจ�กถึงคร�ว
ออกต�มว�ระ ให้กรรม ก�รบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมก�รตรวจสอบภ�ยใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมก�รตรวจ สอบมีจำ�นวน
ครบต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด โดยบุคคลที่เข้�เป็นกรรมก�รตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำ�แหน่งเพียงเท่�ที่ว�ระยังเหลืออยู่ของกรรมก�ร
ตรวจสอบที่ตนแทน และกำ�หนดให้มีก�รประชุมคณะกรรม ก�รตรวจสอบอย่�งน้อยปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรม�ส

คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
1 น�ยวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์ กรรมก�รอิสระและ

ประธ�นคณะกรรมก�ร ตรวจสอบ

4 / 4 5/5 100%

2 น�ยกิตติภัต  สุทธิสัมพัทน์ กรรมก�รอิสระและ

กรรมก�รตรวจสอบ

4 / 4 5/5 100%

3 น�ยกร�นต์  ฉ�ย�วิจิตรศิลป์ กรรมก�รอิสระและ

กรรมก�รตรวจสอบ

4 / 4 4/5 80%

โดยมี น�งส�วอนงค์ สมพิทย�นุรักษ์ ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 
1. สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้อง และเป็นไปต�มม�ตรฐ�นและหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่�ง

เพียงพอทั้งงบก�รเงินร�ยไตรม�ส และประจำ�ปีให้ตรงต่อคว�มเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้ก่อนเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัท
พิจ�รณ�

2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยในที่มีคว�มเหม�ะสมและมีประสิทธิผล และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระ
ของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ซึ่งร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้�ย หรือ
เลิกจ้�ง ผู้บริห�รในฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน และประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทประจำ�ทุกปี

3. สอบท�นก�รปฏิบัติง�นของบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำ�หนดของ
ตล�ดหลักทรัพย์และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจ�รณ�คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ กำ�หนดค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 
ตลอดจนเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. กำ�หนดให้มีก�รประส�นคว�มเข้�ใจให้อยู่ในแนวท�งเดียวกันระหว่�งผู้สอบบัญชีคณะกรรมก�รบริษัทและหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน

6. พิจ�รณ�สอบท�นและเปิดเผยร�ยก�รเกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูล อย่�งน้อยต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยเปิดเผยไว้ใน
ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท

8. สอบท�นและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้เหม�ะสมและสอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. พิจ�รณ�อนุมัติแผนง�นตรวจสอบประจำ�ปีของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน

10. กำ�กับดูแลให้หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในทำ�ก�รตรวจสอบส่วนง�นต่�งๆ อย่�งครอบคลุมในประเด็นที่มีส�ระสำ�คัญ และเสนอแนวท�งแก้ไข 
พร้อมเสนอแนะให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รแก้ไข ตลอดจนติดต�มให้ดำ�เนินก�รแก้ไขต�มข้อเสนอแนะภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด
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11. พิจ�รณ�อนุมัติงบประเมินของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในจ�กภ�ยนอก (Outsource)

12. ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บอย่�งน้อยปีละ 4 ครั้ง             

13. ในก�รปฏิบัติง�นต�มขอบเขตหน้�ที่ ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบมีอำ�น�จเชิญให้ฝ่�ยบริห�รหรือพนักง�นของบริษัทที่เกี่ยวข้องม�ให้คว�มเห็น 
เข้�ร่วมประชุม หรือส่งเอกส�รที่เห็นว่�เกี่ยวข้องจำ�เป็น

14. คณะกรรมก�รตรวจสอบอ�จแสวงห�คว�มเห็นที่เป็นอิสระจ�กที่ปรึกษ�ท�งวิช�ชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่�จำ�เป็น  ด้วยค่�ใช้จ่�ยของบริษัท

15. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย และคณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบ�ยก�รบริห�รท�งก�รเงิน 
และก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

16. ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกปีเพื่อพิจ�รณ�ปรับปรุงแก้ไขก�รดำ�เนิน ก�รต่อไป

คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมก�รบริห�รจำ�นวน   3 ท่�น ดังต่อไปนี้

น�ยเควิน  คูม�ร์  ช�ร์ม� ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

น�ยอนิล  กุม�ร์  โคลิ กรรมก�รบริห�ร

น�ยธีรวิทย์  บุษยโภคะ กรรมก�รบริห�ร

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
1. บริห�รง�นให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ เป้�หม�ย แนวท�ง นโยบ�ย แผนง�นและงบประม�ณของบริษัทฯ ต�มที่คณะกรรมก�รได้กำ�หนด 

ภ�ยใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

2. กำ�หนดแนวท�ง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ เพื่อปฏิบัติภ�รกิจให้บรรลุเป้�หม�ย

3. จัดโครงสร้�งและระเบียบง�นภ�ยใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด

4. ทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นเป็นระยะ เพื่อห�แนวท�งแก้ไขอย่�งรวดเร็วให้บรรลุเป้�หม�ยธุรกิจ

5. แสวงห�โอก�สทำ�ธุรกิจใหม่ เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ

6. พิจ�รณ�กลั่นกรองก�รจัดซื้อ หรือจำ�หน่�ยทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท 

7. เห็นชอบกิจก�รใดๆ ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท

8. แต่งตั้ง ปลดออก เลิกจ้�ง ผู้บริห�รระดับสูง

9. อนุมัติก�รจ่�ยโบนัส และจำ�นวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักง�นประจำ�ปีภ�ยในงบประม�ณประจำ�ปี     

10. กำ�กับดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท
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11. ปฏิบัติง�นอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

ทั้งนี้ อำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วข้�งต้นของคณะกรรมก�รบริห�ร ไม่รวมถึงก�รอนุมัติร�ยก�รใด ๆ  ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีคว�มขัดแย้งท�ง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผล ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทร่วม

คณะผู้บริหาร 
1 น�ยเควิน คูม�ร์ ช�ร์ม� ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 

2 น�ยธีรวิทย์  บุษยโภคะ กรรมก�รผู้จัดก�ร

3 น�ยไพโรจน์  พ่วงพงศ์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

4 น�ยอนิล กุม�ร์ โคลิ หัวหน้�เจ้�หน้�ที่ด้�นเทคนิค

5 น�ยอโลค กุม�ร์ โกธ�รี* หัวหน้�เจ้�หน้�ที่ด้�นวิเคร�ะห์ข้อมูล

6 น�ยกฤษฎ� สิริวรภัทร* หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รส�ยก�รเงิน

7 น�ยวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์** หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รส�ยก�รเงิน

8 น�งส�วอนงค์  สมพิทย�นุรักษ์ ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นก�รเงินและบริห�ร

9 น�ยภิรมย์ โพธิภิรมย์** ผู้อำ�นวยก�รส�ยก�รพัฒน�ธุรกิจ

10 น�ยจักรพันธ์  สุคนธว�รินทร์ ผู้อำ�นวยก�รส�ยก�รผลิต
ณ วันที่ก่อนออกร�ยง�นประจำ�ปีเสร็จสิ้น ผู้บริษัท มีจำ�นวน 8 ท่�น

*ลำ�ดับที่ 5 ล�ออก ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560 , ลำ�ดับที่ 6 เข้�และออกระหว่�งปี 2560 

**ลำ�ดับที่ 7 เข้�ปฏิบัติง�นตั้งแต่วันที่ 19 ธันว�คม 2560 

**ลำ�ดับที่ 9 เจ้�ม�ปฏิบัติง�นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2560 

อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�แต่งตั้งกรรมก�รผู้จัดก�ร ซึ่งจะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มี
เวล�เพียงพอในก�รบริห�รดูแลก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปต�ม

วัตถุประสงค์ที่ได้กำ�หนดไว้เพื่อสร้�งมูลค่�กิจก�รสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมก�รบริห�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร โดยคณะ
กรรมก�รบริห�รจะเป็นผู้ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รผู้จัดก�รเป็นประจำ�ทุกปี รวมทั้งกำ�หนดค่�ตอบแทนของกรรมก�รผู้จัดก�ร โดย
ได้กำ�หนดอำ�น�จกรรมก�รผู้จัดก�รเป็น ดังนี้

1. เป็นผู้บริห�รจัดก�รและควบคุมดูแลก�รดำ�เนินก�ร ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นทั่วไปของบริษัท

2. ปฏิบัติต�มแนวท�งและนโยบ�ย ที่คณะกรรมก�รบริษัท หรือคณะกรรมก�รบริห�ร หรือประธ�นกรรมก�รบริห�รกำ�หนด

3. มีอำ�น�จจ้�ง แต่งตั้ง โยกย้�ย ปลดออก เลิกจ้�ง กำ�หนดอัตร�ค่�จ้�ง ให้บำ�เหน็จร�งวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่�ตอบแทน โบนัส ของพนักง�น
ทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจ�กตำ�แหน่งที่ต้องได้รับก�รอนุมัติจ�ก คณะกรรมก�รบริห�ร

4. มีอำ�น�จอนุมัติและมอบอำ�น�จช่วง อนุมัติก�รเบิกจ่�ย เพื่อก�รจัดซื้อ จัดจ้�ง ซึ่งทรัพย์สินและบริก�รเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติ
ก�รดำ�เนินก�รท�งก�รเงินเพื่อธุรกรรมต่�งๆของบริษัทภ�ยในงบประม�ณและวงเงิน ที่คณะกรรมก�รบริษัทหรือคณะกรรมก�รบริห�ร ให้
อำ�น�จไว้

5. มีอำ�น�จออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประก�ศ บันทึก เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นเป็นไปต�มนโยบ�ยและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษ�ระเบียบวินัย
ก�รทำ�ง�นภ�ยในบริษัท

6. มีอำ�น�จกระทำ�ก�รและแสดงตน เป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภ�ยนอก ในกิจก�รที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7. อนุมัติก�รแต่งตั้งที่ปรึกษ�ต่�งๆ ที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินง�น

8. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท หรือคณะกรรมก�รบริห�ร หรือประธ�นกรรมก�รบริห�ร เป็นคร�วๆ ไป

ทั้งนี้ ก�รมอบอำ�น�จดังกล่�วข้�งต้นให้กรรมก�รผู้จัดก�ร จะไม่ส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รใดๆที่ตนเองหรือบุคคลที่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  
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มีส่วนได้เสียหรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
 ในปี 2559 บริษัท ได้จัดให้มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจ�กมติที่ประชุมกรรมก�รบริษัท เมื่อวันที่ 10 
สิงห�คม 2559   โดยในระหว่�งปี 2560 น�ยอโลค กุม�ร์ โกธ�รี ได้ล�ออกจ�กบริษัท ดังนั้น คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
ปัจจุบันจึงประกอบด้วย 5 ท่�น ซึ่งเป็นกรรมก�รอิสระ 3 ท่�น และกรรมก�รบริห�ร 2 ท่�น 

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด  
 กระบวนก�รสรรห�จะพิจ�รณ�ผ่�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนต�มขั้นตอน สำ�หรับก�รแต่งตั้งกรรมก�รแทน
กรรมก�รที่ออกต�มว�ระ คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน จะเป็นผู้พิจ�รณ�คัดเลือกจำ�นวนผู้เสนอชื่อเท่�กับจำ�นวนกรรมก�รที่จะ
ครบว�ระ คณะกรรมก�รสรรห�จะต้องพิจ�รณ�ลักษะก�รประกอบธุรกิจและแผนในอน�คตเพื่อกำ�หนดผู้ที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม โดยได้เปิดโอก�ส
ให้กรรมก�รหรือผู้ถือหุ้นได้มีส่วนในก�รเสนอชื่อกรรมก�รที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม หรือจ�กข้อมูลทำ�เนียบกรรมก�รที่อ้�งอิงได้ รวมถึงกรรมก�ร
ที่ม�จ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ที่มีคุณสมบัติและประสบก�รณ์หล�กหล�ยทั้งในด้�นทักษะ ประสบก�รณ์ คว�มส�ม�รถเฉพ�ะด้�นที่เป็นประโยชน์กับ
บริษัทรวมทั้งก�รอุทิศเวล� และคว�มพย�ย�มในก�รปฏิบัติหน้�ที่เพื่อเสริมสร้�งให้ บริษัทมีคณะกรรมก�รที่เข้มแข็ง จึงได้กำ�หนดให้กรรมก�รควร
ดำ�รงตำ�แหน่งในกรรมก�รบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท แล้วนำ�เสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมก�รต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับมติเห็นชอบ
จ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับ
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือก ตั้งบุคคลคนเดียวหรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้โดยบุคคลซึ่งได้
รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่พึงมี 

 ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้งให้คณะกรรม ก�รออกจ�กตำ�แหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตร� ทั้งนี้สำ�หรับกรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�ร
อิสระได้กำ�หนดจำ�นวนกรรมก�รให้เป็นไปต�มสัดส่วน ก�รถือหุ้นในบริษัทด้วย และขึ้นอยู่กับคว�มเหม�ะสมและคว�มส�ม�รถของผู้ที่ได้รับก�ร
พิจ�รณ�คัดเลือกให้เป็นกรรมก�ร 

 ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอื่นนอกจ�กถึงคร�วออกต�มว�ระ ให้คณะกรรมก�รเลือกบุคคลหนึ่งเข้�เป็นกรรมก�รแทน
ในก�รประชุมคณะกรรมก�รคร�วถัดไป ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่� 3 ใน 4  ของจำ�นวนกรรมก�รที่ยังเหลืออยู่

 สำ�หรับผู้บริห�ร คณะกรรมก�รบริห�รจะเป็นผู้รับผิดชอบในก�รสรรห�ผู้บริห�รที่มีคุณสมบัติ และประสบก�รณ์ที่เหม�ะสมกับตำ�แหน่ง
หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบในแต่ละหน่วยง�นโดยให้อยู่ในอำ�น�จของกรรมก�รผู้จัดก�ร

หม�ยเหตุ.- บริษัทได้ ระบุหลักเกณฑ์ วิธีก�รสรรห�ไว้ที่กฎบัตรคณะกรรมก�รสรรห�และค่�ตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันว�คม 2560 และต�มที่ได้ Post ไว้ที่ WWW.Thaiplaspac.com

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทฯโดยคณะกรรมก�รบริห�ร ได้จัดให้มีคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขึ้นในปี 2551 ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริห�รระดับสูงในแต่ละ
ส�ยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนดวัตถุประสงค์ นโยบ�ย อำ�น�จ หน้�ที่ กระบวนก�ร  วิธีก�ร แผนง�น และแนวท�งในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ตลอด
จนประเมิน บริห�รจัดก�ร และติดต�มผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และร�ยง�นผลก�รบริห�รต่อคณะกรรมก�รบริห�ร อย่�งเป็นระบบทั้งระดับ
องค์กรและระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนก�รทำ�ง�นที่มีคว�มสำ�คัญทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

1. น�ย เควิน คูม�ร์ ช�ร์ม� ประธ�นคณะอนุกรรมก�ร 2 / 2 100%

2. น�ย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ อนุกรรมก�ร 2 / 2 100%

3. น�ย อโลค กุม�ร์ โกธ�รี อนุกรรมก�ร 1 /1* 100%

4. น�ย อนิล กุม�ร์ โคลิ อนุกรรมก�ร 2 / 2 100%

5. น�งส�ว อนงค์ สมพิทย�นุรักษ์ อนุกรรมก�ร 2 / 2 100%
ลำ�ดับที่ 3 ล�ออก ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560  ปัจจุบันคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ท่�น

โดยมีน�งส�ว ปร�นวรินทร์ ปินสถ�พร เป็นเลข�นุก�รคณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

โดยกำาหนด บทบาทและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. พิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ยและกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ให้สอดคล้องของเป้�หม�ยและกลยุทธ์ด้�นคว�มยั่งยืนของบริษัทฯ ระหว่�งผู้บริห�ร

ระดับสูงและคณะกรรมก�รบริษัทฯ
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2. ติดต�มคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญขององค์กร และพัฒน�กรอบก�รบริก�รคว�มเสี่ยง ตลอดจนกระบวนก�รบ่งชี้และประเมินคว�มเสี่ยงประเมินและ
อนุมัติแผนก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม และให้ได้รับก�รปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

3. ติดต�มคว�มเสี่ยงท�งกลยุทธ์ และคว�มเสี่ยงด้�นก�รปฏิบัติก�รที่สำ�คัญ วิเคร�ะห์ และประเมินสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ที่ค�ดว่�จะเกิดคว�มเสี่ยง 
และอ�จส่งผลกระทบ ต่อก�รปฏิบัติภ�รกิจของบริษัทฯ และร�ยง�นคว�มเสี่ยง ที่มีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคณะกรรมก�รบริษัท 

4. ให้คำ�ปรึกษ� คำ�แนะนำ�ในก�รดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

5. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

6. จัดทำ�คู่มือก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น หลักเกณฑ์ในก�รประเมินคว�มเสี่ยง และแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

7. สื่อส�รกับคณะกรรมก�รตรวจสอบ เกี่ยวกับคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ เพื่อเชื่อมโยงกับก�รควบคุมภ�ยใน

8. ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท เกี่ยวกับคว�มเสี่ยง และก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บอย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง

9. อนุกรรมก�รทุกคณะมีหน้�ที่ทำ�แบบประเมินตนเองทั้งร�ยบุคคล และร�ยคณะ เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อนำ�ไปประมวลผล และนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมก�รบริษัท  เพื่อนำ�ไปเปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปี 

10. ประธ�นอนุกรรมก�รมีหน้�ที่จัดทำ�ร�ยง�น ผลก�รดำ�เนินง�น ของอนุกรรมก�ร เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท และนำ�ไปเปิดเผยใน
ร�ยง�นประจำ�ปี

11. จัดทำ�ร�ยง�นคณะอนุกรรมก�ร โดยต้องมีข้อมูลอย่�งน้อย ต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี
ของบริษัทฯ

12. สอบท�น และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมก�ร อยู่เสมอ เพื่อให้เหม�ะสม และสอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์ 
และหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13. ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นของคณะอนุกรรมก�ร ให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บอย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง

14. ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะอนุกรรมก�ร เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อพิจ�รณ�ปรับปรุงแก้ไข ก�รดำ�เนินก�รต่อไป

คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงห�คม 2559

1. น�ย เควิน คูม�ร์ ช�ร์ม� ประธ�นคณะอนุกรรมก�ร 2 / 2 100%

2. น�ย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ อนุกรรมก�ร 2 / 2 100%

3. น�ย อโลค กุม�ร์ โกธ�รี อนุกรรมก�ร 1 / 1* 100%

4. น�งส�ว อนงค์ สมพิทย�นุรักษ์ อนุกรรมก�ร 2 / 2 100%
ลำ�ดับที่ 3 ล�ออก ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560  ปัจจุบันคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ประกอบด้วย 3 ท่�น

โดยมีน�งส�วปร�นวรินทร์ ปินสิริสถ�พร  เป็นเลข�นุก�รคณะอนุกรรมกำ�กับดูแลกิจก�ร

หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
1. กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�และนำ�ม�ปฏิบัติ รวมถึงติดต�มให้มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย 

และจัดให้มีก�รทบทวนและปรับปรุงนโยบ�ยอย่�งต่อเนื่องต�มคว�มเหม�ะสม

2. ประส�นง�นให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีของประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รร�ยบุคคลและก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของ
คณะกรรมก�รบริษัททั้งชุด รวมถึงคณะกรรมก�รชุดย่อยอื่นๆ

3. สร้�งคว�มเชื่อมั่นว่�กระบวนก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทมีคว�มเหม�ะสมคงไว้ซึ่งคว�มถูกต้องและคว�มชอบธรรม กล่�วคือ คว�มถูกต้อง
ของงบก�รเงิน ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและหลักจริยธรรม ตลอดจนคว�มสัมพันธ์อันดีกับลูกค้� ผู้จัดห�สินค้�และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ



รายงานประจำาปี 2560 37

4. สร้�งคว�มเชื่อมั่นว่�กระบวนก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท มีคว�มเหม�ะสมในก�รป้องกันและลดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5. สร้�งคว�มเชื่อมั่นว่�กระบวนก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท มีคว�มเหม�ะสมต่อประสิทธิภ�พในก�รเสริมสร้�งหลักธรรม�ภิบ�ล ก�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยง ก�รควบคุมภ�ยใน และก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย

6. อนุกรรมก�รมีหน้�ที่ทำ�แบบประเมินตนเองทั้งร�ยบุคคล และร�ยคณะ เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อนำ�ไปประมวลผล และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร
บริษัท  เพื่อนำ�ไปเปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปี 

7. ประธ�นอนุกรรมก�รมีหน้�ที่จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ของอนุกรรมก�ร เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท และนำ�ไปเปิดเผยใน
ร�ยง�นประจำ�ปี

8. จัดทำ�ร�ยง�นคณะอนุกรรมก�ร โดยต้องมีข้อมูลอย่�งน้อย ต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี
ของบริษัทฯ

9. สอบท�น และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมก�รอยู่เสมอ เพื่อให้เหม�ะสม และสอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์ 
และหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นของคณะอนุกรรมก�รให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บอย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง

11. ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะอนุกรรมก�รเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อพิจ�รณ�ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงห�คม 2559

1. น�ย กร�นต์ ฉ�ย�วิจิตรศิลป์ ประธ�นคณะอนุกรรมก�ร 2 / 2 100%

2. น�ย วีรศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ อนุกรรมก�ร 2 / 2 100%

3. น�ย กิตติภัค สุทธิสัมพัทน์ อนุกรรมก�ร 1 / 2 50%

4. น�ย เควิน คูม�ร์ ช�ร์ม� อนุกรรมก�ร 2 / 2 100%

5. น�ย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ อนุกรรมก�ร 2 / 2 100%

6. น�ย อโลค กุม�ร์ โกธ�รี อนุกรรมก�ร 1 /1* 100%
*ลำ�ดับที่ 6 ล�ออก ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560  ปัจจุบันคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ประกอบด้วย 5 ท่�น โดย 3 ท่�นเป็นกรรมก�รอิสระ และ 2 ท่�นเป็นกรรมก�รบริษัท

โดยมีน�งส�วอนงค์  สมพิทย�นุรักษ์  เป็นเลข�นุก�รคณะอนุกรรมก�รสรรห�และค่�ตอบแทน

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจ�รณ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�ร และผู้บริห�รระดับสูง

2. สรรห� และคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับก�รเสนอชื่อเป็นกรรมก�รประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร, กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และผู้บริห�รระดับสูง 
ภ�ยใต้กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 กำ�หนด หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�บุคคล ที่สมควรได้รับก�รเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมก�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร, กรรมก�ร 
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ผู้จัดก�รใหญ่ และผู้บริห�รระดับสูงของบริษัท 
2.2 หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ต้องสอดคล้องกับกฎหม�ย และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต�มกฎหม�ย และข้อ

กำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ (เอกส�รอ้�งอิงต�มภ�คผนวก)

3. คณะกรรมก�รสรรห�มีหน้�ที่ พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนดังนี้ 
3.1 ค่�ตอบแทนของ กรรมก�ร และกรรมก�รชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�

อนุมัติ
3.2 ค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บ

4. พิจ�รณ�กรอบค่�ตอบแทน ระดับบริห�รนอกเหนือจ�กข้อ 3 โดยกรอบอำ�น�จนี้  ได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทแล้วให้อยู่ใน ก�ร
ดำ�เนินก�รของกรรมก�รผู้จัดก�ร

5. อนุกรรมก�รมีหน้�ที่ทำ�แบบประเมินตนเองทั้งร�ยบุคคล และร�ยคณะเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อนำ�ไปประมวลผล และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร
บริษัท  เพื่อนำ�ไปเปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปี

6. ประธ�นอนุกรรมก�รมีหน้�ที่ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี ของอนุกรรมก�รเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท และนำ�ไปเปิดเผยใน
ร�ยง�นประจำ�ปี

7. จัดทำ�ร�ยง�นคณะอนุกรรมก�ร โดยต้องมีข้อมูลอย่�งน้อยต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี
ของบริษัทฯ

8. สอบท�น และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมก�รอยู่เสมอเพื่อให้เหม�ะสมและสอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์ 
และหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นของคณะอนุกรรมก�ร ให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บอย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง

10. ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะอนุกรรมก�รเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อพิจ�รณ�ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมเฉพาะที่เป็นตัวเงิน 

• ในปี 2559 บริษัทมีค่�ใช้จ่�ยเป็นค่�ตอบแทนกรรมก�รในรูปค่�เบี้ยประชุม  จำ�นวนทั้งสิ้น   2,189,000 บ�ท 

• ในปี 2560 บริษัทมีค่�ใช้จ่�ยเป็นค่�ตอบแทนกรรมก�รในรูปค่�เบี้ยประชุม  จำ�นวนทั้งสิ้น   2,378,000 บ�ท  

ค่าตอบแทนอื่น            -ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

• ในปี 2559 บริษัทฯมีผู้บริห�รจำ�นวน  10 ท่�น  โดยจ่�ยค่�ตอบแทนแก่ผู้บริห�รและที่ปรึกษ�ดังกล่�วในรูปเงินเดือน โบนัส  

และกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพฯ เป็นมูลค่� 26.75 ล้�นบ�ท

• ในปี 2560 บริษัทฯมีผู้บริห�รจำ�นวน 12 ท่�น  โดยจ่�ยค่�ตอบแทนแก่ผู้บริห�รและที่ปรึกษ�ดังกล่�วในรูปเงินเดือน โบนัส  

และกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพฯ เป็นมูลค่�  31.49 ล้�นบ�ท
หม�ยเหตุ.- จำ�นวนเงินดังกล่�วข้�งต้นที่จ่�ยให้แก่ผู้บริห�ร ได้รวมเงินเดือน และค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่�ยให้แก่ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (CEO ) คิดเป็น 19.3% จ�กยอดรวมค่�ตอบแทนผู้บริห�รในปี 2560 แล้ว 

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีที่เป็นตัวเงิน
 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด 2558 700,000

บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด 2559 900,000

บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด 2560 1,300,000

หม�ยเหตุ.- ค่�สอบบัญชีดังกล่�วไม่รวมค่�ใช้จ่�ยก�รเดินท�ง  
ในระหว่�งปี 2560 บริษัท ได้จ่�ยค่�เดินท�งให้กับผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 52,961.- บ�ท

บริษัท ไม่มีบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับผู้สอบบัญชีหรือสำ�นักง�นสอบบัญชี ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
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ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ประจำ�ปี 2560
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ตำ�แหน่งผู้บริห�ร คณะ

กรรมก�รบริษัท

คณะ

กรรมก�ร

บริษัท

และคณะ

กรรมก�ร

ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร

สรรห�และค่�

ตอบแทน

(ต่อครั้ง x 2 

ครั้ง/ปี)

คณะ 

กรรมก�ร

กำ�กับดูแล

กิจก�ร

คณะ 

กรรมก�ร

บริห�รคว�ม

เสี่ยง

จำ�นวนเงินค่�

ตอบแทนรวม

ทั้งปั

กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร

1 น�ย เควิน คูม�ร์ 

ช�ร์ม�

S - M S S ประธ�นเจ้�หน้�ที่

บริห�ร

70,000 - ไม่มี ไม่มี ไม่มี 280,000

2 น�ย ธีรวิทย์  

บุษยโภคะ

M - M M M กรรมก�รผู้จัดก�ร 55,000 - ไม่มี ไม่มี ไม่มี 220,000

3 น�ย อนิล กุม�ร์ 

โคลิ

M - - - M หัวหน้�เจ้�หน้�ที่

บริห�รด้�นเทคนิค

55,000 - - - ไม่มี 220,000

กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร

4 น�งอ�รธน�  

โลเฮีย  ช�ร์ม�

M - - - - 55,000 - - - - 220,000

5 น�ยย�โชว�ดัน  

โลเฮีย

M - - - - 55,000 - - - - 220,000

คณะกรรมก�รอิสระ

6 น�ยวีระศักดิ์  

สุตัณฑวิบูลย

M S M - - 55,000 30,000 33,000 - - 406,000

7 น�ยกร�นต์  

ฉ�ย�วิจิตรศิลป์

M M S - - 55,000 30,000 33,000 - - 406,000

8 น�ยกิตติภัต  

สุทธิสัมพัทน์

M M M - - 55,000 30,000 33,000 - - 406,000

เป็นผู้บริห�รที่ไม่ใช่กรรมก�ร

น�ยอโลค กุม�ร์ 

โกธ�ร

- - M M M หัวหน้�เจ้�หน้�ที่

บริห�รด้�น

วิเคร�ะห์ข้อมูล

- - ไม่มี- ไม่มี ไม่มี -

น�งส�วอนงค์   

สมพิทย�นุรักษ

- - - M M ผอ.ส�ยง�นก�ร

เงินและก�ร

บริห�ร

- - - ไม่มี ไม่มี -

รวมทั้งสิ้น 455,000 90,000 99,000 - - 2,378,000

หม�ยเหตุ : s = ประธ�นกรรมก�ร M = คณะกรรมก�ร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
• ในปี 2559 และ 2560 บริษัท ไม่มีค่�ตอบแทนคณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และคณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เนื่องจ�กเป็น

ผู้บริห�ร

• ในปี 2559 บริษัท ได้มีก�รแต่งตั้ง คณะอนุกรรมก�รสรรห� และในปีแรกจึงได้งดเว้นก�รจ่�ยค่�เบี้ยประชุม

• ในปี 2560 บริษัท ได้มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนให้คณะกรรมก�ร และคณะอนุกรรมก�ร ชุดย่อย ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมก�รบริษัท (จ่�ยอัตร�เดิม เท่�กับปี 2559) โดยจ่�ยเป็นร�ยไตรม�ศ 

2. คณะกรรมก�รตรวจสอบ (จ่�ยอัตร�เดิม เท่�กับปี 2559) โดยจ่�ยเป็นร�ยไตรม�ศ

3. คณะกรรมก�รสรรห�และค่�ตอบแทน  เริ่มจ่�ยค่�ตอบแทนตั้งแต่ปี 2560 เป็นเงินรวมทั้งคณะ 198,000.-/ปี แบ่งจ่�ยเป็น 2 ครั้ง  

ในวันประชุมหลังจ�กก�รประชุมเสร็จสิ้น
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯมีพนักง�นทั้งสิ้นจำ�นวน 975 คน แบ่งต�มส�ยง�นต่�งๆได้ดังนี้

2559 2560

ฝ่�ยผลิต (รองรับก�รผลิต 3 กะ) 749 800

ฝ่�ยก�รเงินและบริห�ร 159 163

ฝ่�ยก�รตล�ด 12 12

รวม 920 975

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นเงิน                                                                             
ค่�ตอบแทนพนักง�นในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ 260.80 ล้�นบ�ท 270.16 ล้�นบ�ท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

กลุมบริษัทไทยพลาสแพค
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)

TPAC Packaging India Private Limited

โครงสร้างบริหารจัดการ กลุ่มบริษัท

TPAC Packaging India Private Limited

ประธานกรรมการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

หัวหนาเจาหนาที่บริหาร
สายการเงิน

หัวหนาเจาหนาที่บริหาร
สายปฎิบัติการ

หัวหนาเจาหนาที่บริหาร
ดานเทคนิค

 กรรมการบริษัท
1. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา
2. Ms. POOJA MAHAJAN
3. นาย อนิล กุมาร์ โคลิ
4. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา

ผู้บริหารบริษัท
1. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา
2. นาย อนิล กุมาร์ โคลิ
3. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา
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7.
โครงสร้างทุน 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
 บริษัทฯได้รับอนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และคณะกรรมก�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รับเข้�เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 7 ธันว�คม 2548  มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้�นบ�ท โดยเป็นทุนจด
ทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน 100 ล้�นบ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 100 ล้�นหุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท

 ในปี 2556 ที่ประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น พิจ�รณ�อนุมัติก�รจ่�ยหุ้นปันผลสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
อัตร� 1 หุ้นส�มัญต่อ 1 หุ้นปันผล ออกและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทต�ม
สัดส่วนก�รถือหุ้นก่อนก�รจัดสรรหุ้นปันผล จำ�นวน   50 ล้�นหน่วย อ�ยุ 3 ปี ในอัตร� 2 หุ้นส�มัญเดิมต่อใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย อัตร�ก�ร
ใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นส�มัญใหม่ 1 หุ้น และได้พิจ�รณ�อนุมัติก�รออกและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นส�มัญของ
บริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมก�รและพนักง�นของบริษัทจำ�นวน 5 ล้�นหน่วย อ�ยุ  3 ปี อัตร�ก�รใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นส�มัญ
ใหม่ 1 หุ้น พร้อมกับได้พิจ�รณ�อนุมัติก�รเพิ่มทุนจดทะเบียนจำ�นวน 155 ล้�นหุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้ 1 บ�ท เพื่อรองรับก�รจ่�ยหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของบริษัท และก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และกรรมก�รและพนักง�น  ของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2557 ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว จำ�นวน 201,327,025 บ�ท ประกอบด้วยหุ้นส�มัญ 201,327,025 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท 

 ปี 2558 ได้มีก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และในส่วนของกรรมก�รและพนักง�นของบริษัท เพื่อเปลี่ยน
เป็นหุ้นส�มัญงวดเดือนมีน�คม และเดือนกันย�ยน เพิ่มขึ้นรวมจำ�นวน 7,439,375 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท ทำ�ให้ ณ วันสิ้นปี 2558 ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว เป็นจำ�นวน 208,766,400 บ�ท ประกอบด้วยหุ้นส�มัญจำ�นวน 208,766,400 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท 

 ระหว่�งปี 2559 ได้มีก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และในส่วนของกรรมก�รและพนักง�นของบริษัท เพ่ือ
เปลี่ยนเป็นหุ้นส�มัญ งวดเดือนมีน�คม และเดือนพฤษภ�คม ซึ่งเป็นครั้งสุดท้�ยของก�รใช้สิทธิ และมีผู้ม�ใช้สิทธิ จำ�นวน 5,911,525 หุ้น จำ�นวน
หุ้นเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำ�นวน 45,051,276 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท ทำ�ให้ ณ วันสิ้นปี 2559 ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว เป็นจำ�นวน 253,817,676 บ�ท 
ประกอบด้วยหุ้นส�มัญทั้งจำ�นวน  253,817,676 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท 

ผู้ถือหุ้น
1 น�ยอ�นุช      โลเฮีย 153,978,850 60.67

2 น�ยเอกวุฒิ     เนื่องจำ�นงค์ 22,416,300 8.83

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด 19,110,600 7.53

4 น�ยธีรวิทย์     บุษยโภคะ 9,560,000 3.77

5 น.ส.อนุตรีย์    เนื่องจำ�นงค์ 6,130,000 2.42

6 น�ยนิติ           เนื่องจำ�นงค์ 3,599,900 1.42

7 น�ยพรชัย       รัตนนนทชัยสุข 2,699,900 1.06

8 น�ยโยธิน       เนื่องจำ�นงค์ 2,100,000 0.83

9 น�ยวุฒิชัย      พิริโยทัยสกุล 1,819,500 0.72

10 น�งนุชร�       วย�กรณ์วิจิตร 1,352,500 0.53

รวมผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 222,767,550 87.77

กลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยย่อยอื่น 31,050,126 12.23
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นายอานุช โลเฮีย
นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
นายธีรวิทย บุษยโภคะ
น.ส.อนุตรีย เนื่องจำนงค
นายนิติ เนื่องจำนงค 
นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข
นายโยธิน เนื่องจำนงค
นายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล
นางนุชรา วยากรณวิจิตร
กลุมผูถือหุนรายยอยอื่น

60.67%
8.83%

7.53%

3.77%

2.42%

12.23%

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

รวม 253,817,676 100.00
Source: Thailand Securities Depository Company Limited

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทฯมีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลในอัตร�ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ก�รจ่�ยเงินปันผลอ�จ
มีก�รเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบก�ร แผนก�รขย�ยธุรกิจ สภ�พคล่อง คว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสมอื่นๆในอน�คต โดยให้อำ�น�จ
คณะกรรมก�รของบริษัทฯพิจ�รณ�และก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯมีบริษัทย่อย 
นโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องเป็นเช่นเดียวกับบริษัทฯ 

การจ่ายเงินปันผล ที่ผ่านมาของบริษัทฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้  
2560* 0.10

2559 0.21

2558 0.25

*ปี 2560 บริษัทมีก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล จ�กผลประกอบก�ร 6 เดือน ระหว่�ง มกร�คม 60 – มิถุน�ยน 60 (ระหว่�ง 3 ปีที่ผ่�นม�บริษัท
ไม่มีก�รจ่�ยปันผลเป็นหุ้นส�มัญ)
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8.
TPAC กับรางวัล
ความส�าเร็จ

Win Chance Foods

Star Quality 
Diamond Award 

Ministry of Industry

Green 
Industry
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9.
กลยุทธ์ และภาพรวมการ

ประกอบธุรกิจ

กลยุทธ์
ไมเคิล อี พอร์เตอร์ แห่งมห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ด ได้กล่�วไว้ว่�

“กลยุทธ์ก�รแข่งขันที่ดีเริ่มจ�กก�รกำ�หนดเป้�หม�ยที่ถูกต้อง
ชัดเจน” 

“Sound strategy 
starts with having 
the right goal”.
บริษัทมุ่งเน้นเป้�หม�ยหลักใน 4 ด้�น อันได้แก่  

1. มุ่งเน้นการขยายการผลิตในประเทศไทยและในอาเซียน
เป็นหลัก จ�กปัจจัยท�งบวก อันได้แก่ ก�รเติบโตของ
ประช�กรและแนวโน้มก�รเติบโตของกิจก�รที่ผ่�นม� รวม
ถึงบริษัทบรรจุภัณฑ์มีก�รกระจ�ยตัวสูง ทำ�ให้มีโอก�สที่จะ
สร้�งก�รเติบโตธุรกิจแบบก้�วกระโดดจ�กก�รควบรวม เร�
จึงยึดมั่นก�รดำ�เนินกลยุทธ์เพื่อในก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มผ่�น
ก�รควบรวมและเข้�ซื้อกิจก�ร

2. มุ่งพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นำาในธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ประเภททรงรูป  บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�ในตล�ดที่
เร�มีก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ประเภท
ทรงรูป เร�มีคว�มพร้อมด้�นก�รวิจัยและพัฒน� เพื่อให้
มั่นใจว่�เร�ส�ม�รถร่นระยะเวล�ในก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์
และโซลูชั่นด้�นบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุด

3. สร้างการขยายตัวของฐานลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้นเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นของ TPAC คือ คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นร่วมกับองค์กรหล�กหล�ย
ประเภท เร�มีประสบก�รณ์หล�ยสิบปี ในก�รนำ�เสนอโซลูชั่นให้กับบริษัท
ต่�ง ๆ ครอบคลุมตั้งแต่บริษัทข้�มช�ติจนถึงบริษัทขน�ดเล็กภ�ยในประเทศ 
โดยมุ่งเน้นก�รเสริมสร้�งประสบก�รณ์ที่โดดเด่นและก�รขย�ยฐ�นลูกค้� 
รวมถึงกระจ�ยแหล่งร�ยได้ที่หล�กหล�ย

4.  การพัฒนาการดำาเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2560 บริษัท
ได้พัฒน�ก�รดำ�เนินง�นด้�นธรรม�ภิบ�ล ซึ่งเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของ
ง�นด้�นนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในอน�คต เร�ค�ดว่� จะมีผู้เชี่ยวช�ญและ
นักลงทุนสัมพันธ์มืออ�ชีพเข้�ร่วมทีม เพื่อพัฒน�ก�รปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้เสียอย่�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น
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10.
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท
บริษัท พล�สติคและหีบห่อไทย จำ�กัด (มห�ชน) เป็นหนึ่งใน

ผู้นำ�ในอุตส�หกรรมบรรจุภัณฑ์พล�สติกชนิดทรงรูปที่ให้บริก�ร

แก่ลูกค้�ชั้นนำ� ด้วยประวัติอันย�วน�นกว่� 34 ปี 

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจในกลุ่มอ�ห�รและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์
ของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
ตลอดจนเครื่องมืออุตส�หกรรม ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� 
บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มต้องก�รของลูกค้�ในผลิตภัณฑ์
ประเภทขวดพล�สติก ถ้วย ฝ� หรือภ�ชนะบรรจุภัณฑ์อื่นๆ 
จึงได้ให้บริก�รครบวงจร เริ่มตั้งแต่ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยคำ�นึงถึงคว�มสวยง�มสอดคล้องกับสินค้� ก�รใช้วัตถุดิบ
อย่�งประหยัด และคุณสมบัติก�รใช้ง�นที่เหม�ะสม ส่งผลถึง       
คุณค่�ที่ยั่งยืน ซึ่งเร�เรียกรวมๆ ว่� TPAC SOLUTION 

 ภ�ยใต้ทีมง�นที่มีคว�มรู้ประสบก�รณ์ ก�รเลือกใช้
วัตถุดิบและเทคโนโลยีก�รผลิตที่เหม�ะสม สร้�งแบบผลิตภัณฑ์  
2 มิติ 3 มิติ และตัวอย่�งต้นแบบเสมือนจริง (prototypes) 
ก�รจัดสร้�งแม่พิมพ์โดยผู้ผลิตทรงคุณภ�พทั้งในประเทศ
และต่�งประเทศ เข้�สู่กระบวนก�รผลิตแบบฉีด, เป่� และ 
PET ตลอดจนกระบวนก�รเสริม เช่น ติดฉล�ก ง�นพิมพ์หรือ 
ประกอบ ภ�ยใต้ระบบก�รควบคุมก�รผลิตและประกันคุณภ�พ 
ISO 9001:2008 และ GMP ที่ไม่เฉพ�ะกำ�หนดม�ตรฐ�น
เครื่องจักรแต่ยังครอบคลุมถึงสภ�วะแวดล้อมทั่วทั้งโรงง�นและ
ครอบคลุมจนถึงก�รส่งมอบถึงลูกค้�ในที่สุด

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มธุรกิจต�มประเภทอุตส�หกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้  

ผลิตภัณฑ์นมและกาแฟ
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขวดบรรจุนมสด นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ตั้งแต่ขน�ดเล็กจนถึง
ขน�ดแกลลอน ถ้วยบรรจุโยเกิร์ต ฝ�ปิดขวดชนิดต่�งๆ ทั้งฝ�เกลียวและฝ� 
snap ขวดและฝ�บรรจุครีมเทียม เป็นต้น นอกจ�กนี้ ยังผลิตฝ�เกลียวสำ�หรับ
ปิดขวดแก้วบรรจุก�แฟหรือมอลท์สกัดชนิดผง

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร 
ได้แก่ ขวดบรรจุซอสพริก ซอสมะเขือเทศ นำ�มันหอยน�งรม และ
เครื่องปรุงอื่นๆ ลักษณะบรรจุภัณฑ์กลุ่มนี้ต้องคำ�นึงถึงก�รป้องกันก�รซึมผ่�น
ของก๊�ซเพื่อถนอมอ�ยุก�รจัดเก็บให้ได้ย�วน�น สำ�หรับฝ�ปิดประกอบด้วยรูป
แบบต่�งๆ เช่น ฝ�ที่มีแถบป้องกันก�รเปิดภ�ยในหรือรอบนอก ฝ� flip top 
และฝ�ที่มีรูเทรูปแบบหรือขน�ดต่�งๆ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้แก่ ภ�ชนะที่ออกแบบเฉพ�ะสำ�หรับอ�ห�รชนิดต่�งๆ เช่น อ�ห�รสำ�เร็จรูป 
นำ�ผึ้ง ขนมขบเคี้ยว หม�กฝรั่ง เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
ได้แก่ ช้อนส้อมต่�งๆ เช่น ส้อมพับสำ�หรับบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป ซึ่งเป็นวัสดุ
ประเภทใช้ครั้งเดียว (disposable) จนถึง ช้อนตักนมผงสำ�หรับเด็กท�รก ซึ่ง
คำ�นึงถึงสุขลักษณะอน�มัยขั้นสูงสุด 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ได้แก่ ขวดและฝ�บรรจุนำ�ผลไม้ ช�เขียว นำ�มะพร้�ว เครื่องดื่มสุขภ�พ
ต่�งๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำ�ก�รผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคว�มหล�กหล�ยแตกต่�งจ�ก
ผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตล�ดต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�แต่ละร�ย 
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บรรจุภัณฑ์สำาหรับของใช้ส่วนบุคคลและ
เวชภัณฑ์  
ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดและฝ�สำ�หรับผลิตภัณฑ์ 
นำ�ย�บ้วนป�ก สบู่เหลว นำ�ย�ระงับกลิ่นก�ย โลชั่นทำ�คว�ม
สะอ�ดผิว แป้งโรยตัว ย�และวิต�มิน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
นี้คำ�นึงถึงม�ตรฐ�นก�รควบคุม เช่นเดียวกับกลุ่มอ�ห�รและ
เครื่องดื่ม เพร�ะใช้หรือสัมผัสโดยตรงกับร่�งก�ยมนุษย์เร� 

บรรจุภัณฑ์สำาหรับของใช้ในครัวเรือน  
ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดและฝ�สำ�หรับผลิตภัณฑ์
นำ�ย�ล้�งพื้นและสุขภัณฑ์ ตลับนำ�หอมดับกลิ่น ฝ�สเปรย์ปรับ
อ�ก�ศ ฝ�สเปรย์นำ�ย�กำ�จัดแมลง ขวดนำ�ย�ฆ่�เชื้อ ตลอด
จนเครื่องใช้ทำ�คว�มสะอ�ดบ้�น เช่น แปรงถูพื้น เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ต้องคำ�นึงถึงคว�มทนท�นต่อเคมีเป็นอย่�งม�ก

ผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุตสาหกรรม  
ประกอบด้วยชิ้นส่วนตลับเมตร ไม้บรรทัดวัดระดับ ตลอดจน
ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่�งๆ เช่น ท้�วแขน พนักพิง ลูกล้อเก้�อี้ 
เป็นต้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้คำ�นึงถึงคว�มแข็งแรงทนท�นต่อสภ�พ
ก�รใช้ง�น เช่น ทนแรงแรงกระแทกหรือก�รใช้ง�นภ�ยใต้
อุณหภูมิทั้งสูงและต่ำ�ม�ก.

Food & Beverage Homecare

Precision Tools:Pharmaceutical & 
Personal care
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โครงสร้างรายได้
ร�ยได้จ�กก�รข�ยในประเทศ  1,382 90% 1,418 89%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยต่�งประเทศ  142 9% 166 10%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยรวม 1,524 99% 1,584 99%

ร�ยได้อื่น ๆ * 10 1% 13 1%

รวมร�ยได้ 1,534 100% 1,597 100%

• อ�ทิ ร�ยได้จ�กก�รข�ยเศษพล�สติก ก�รข�ยแม่พิมพ์ลูกค้� และกำ�ไรจ�กก�รข�ยทรัพย์สิน เป็นต้น

โครงสร้างรายได้แบ่งตามอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตส�หกรรม อ�ห�รและเครื่องดื่ม 787 51% 795 50%

บรรจุภัณฑ์สำ�หรับของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ 448 29% 451 28%

บรรจุภัณฑ์สำ�หรับของใช้ในครัวเรือน 256 17% 309 19%

ผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุตส�หกรรม 33 2% 29 2%

ร�ยได้จ�กก�รข�ย 1,524 99% 1,584 99%

ร�ยได้อื่น ๆ 10 1% 13 1%

รวมร�ยได้ 1,534 100% 1,597 100%
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11.
รายงานการอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ส�าหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และส�าหรับงวดปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบกำาไรขาดทุน
ร�ยได้จ�กก�รข�ย 379.7 385.8 -1.6% 1,584.1 1,523.8 4.0%

ต้นทุนข�ย 313.2 312.4 0.2% 1,308.2 1,266.3 3.3%

กำ�ไรขั้นต้น 66.5 73.4 -9.3% 275.9 257.5 7.2%

อัตร�ร่อยละ กำ�ไรขั้นต้น 17.5% 19.0% -1.5% 17.4% 16.9% 0.5%

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร 47.2 37.4 26.0% 163.0 139.5 16.8%

ร�ยได้อื่น 4.1 2.9 42.4% 13.2 10.4 27.3%

กำ�ไรก่อนหักต้นทุนท�งก�รเงิน  

ภ�ษีและค่�เสื่อมร�ค�

56.8 71.2 -20.2% 258.7 257.1 0.6%

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติก่อนหัก

ต้นทุนท�งก�รเงิน ภ�ษีและค่�เสื่อมร�ค�

64.9 71.2 -8.8% 266.8 257.1 3.8%

อัตร�ร่อยละ กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

ก่อนหักต้นทุนท�งก�รเงิน  

ภ�ษีและค่�เสื่อมร�ค�

17.1% 18.5% -1.4% 16.8% 16.9% -0.0%

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 33.3 32.4 2.9% 132.5 128.8 2.9%

กำ�ไรก่อนหักต้นทุนก�รเงินและภ�ษี 23.5 38.8 -39.5% 126.2 128.3 -1.7%

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติก่อนหัก

ต้นทุนท�งก�รเงิน และภ�ษี

31.6 38.8 -18.7% 134.3 128.3 4.6%

อัตร�ร้อยละกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ

ก่อนหักต้นทุนท�งก�รเงินและภ�ษี

8.3% 10.1% -1.7% 8.5% 8.4% 0.1%

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน 0.0 0.1 -98.2% 0.2 2.0 -88.5%

กำ�ไรก่อนหักภ�ษี 23.5 38.8 -39.4% 125.9 126.3 -0.3%

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 2.6 4.2 -37.4% 18.5 21.4 -13.4%

กำ�ไรสุทธิ 20.9 34.5 -39.6% 107.4 104.9 2.4%

กำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ 27.3 34.5 -20.8% 113.9 104.9 8.5%

อัตร�กำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ 7.2% 9.0% -1.8% 7.2% 6.9% 0.3%

 • กำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัทประจำ�งวดปี 2560 เท่�กับ 114 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 9% เทียบกับปี 2559

 • อัตร�กำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัทประจำ�งวดปี 2560 เท่�กับ 7.2% เพิ่มขึ้น 0.3% เทียบกับปี 2559

 • แนวคิดก�รหักค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นนอกเหนือจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติถูกนำ�ม�ใช้ เนื่องจ�กในเดือนพฤศจิก�ยน 2560 มีค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องกับ
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ก�รเข้�ซื้อกิจก�รบริษัท Sunrise Containers เกิดขึ้น (ก�รเข้�ซื้อกิจก�รบริษัท Sunrise Containers ที่ประก�ศในเดือนพฤศจิก�ยน 2560 
ค�ดว่�จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุน�ยน 2561)

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�รเข้�ซื้อกิจก�ร 8.1 8.1 0.0

รวมทั้งสิ้น 8.1 8.1 0.0

 • ไตร�ม�ส 4/2560 มีค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวกับก�รเข้�ซื้อกิจก�ร Sunrise Containers เกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 8.1 ล้�นบ�ท

 • ผลประกอบก�รของบริษัทสำ�หรับไตรม�สที่ 4/2560 ลดลงเมื่อเทียบกับ งวดเดียวกันของปี 2559 และไตรม�สที่ 3/2560 เนื่องจ�ก
องประกอบต่�ง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • ส่วนต่�งของร�ค�วัตถุดิบกับร�ค�ข�ยลดลง สืบเนื่องจ�กร�ค�วัตถุดิบหลักในก�รผลิต (PP, HDPE, PET) เพิ่มสูงขึ้นอย่�งม�กในไตรม�สที่ 
4/2560 ส่งผลทำ�ให้ต้นทุนก�รผลิตของบริษัทสูงขึ้น ร�ค�ของเม็ดพล�สติคซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในก�รผลิตสินค้�ของบริษัทนั้นแปรผันไปต�ม
ร�ค�นำ�มันในตล�ดโลก ซึ่งร�ค�นำ�มันในไตรม�สที่ 4/2560 นั้นเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลทำ�ให้ต้นทุนก�รผลิตของบริษัทสูงขึ้นต�มไปด้วย อย่�งไร
ก็ต�ม ในธุรกิจก�รผลิตบรรจุภัณฑ์พล�สติคนั้น ก�รเปลี่ยนแปลงในร�ค�วัตถุดิบนั้นจะถูกส่งผ่�นไปยังลูกค้�ของบริษัท แต่ก�รส่งผ่�นที่กล่�ว
ข้�งต้นนั้นปกติแล้วจะใช้เวล�ประม�ณ 1 ไตรม�ส ในก�รส่งผ่�นก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�วัตถุดิบไปยังลูกค้� ดังนั้น ส่วนต่�งของร�ค�วัตถุดิบกับ
ร�ค�ข�ยที่ลดลงนั้นเป็นเพร�ะร�ค�วัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ในไตรม�สที่ 4/2560 เมื่อเทียบกับไตรม�สที่ 3/2560 และ ไตรม�สที่ 4/2559 

 • บริษัทยังคงรักษ�อัตร�ส่วนกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติก่อนหักต้นทุนท�งก�รเงิน ภ�ษี และค่�เสื่อมร�ค�ไว้ได้ที่ 17% ในปี 2560

 • บริษัทมีก�รบริห�รจัดก�รก�รผลิตที่ดีโดยวัดได้จ�กก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ ซึ่งบริษัทส�ม�รถลดก�รใช้พลังง�น (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 
ในก�รผลิตสินค้�ได้อย่�งต่อเนื่องอีกหนึ่งปี ก�รลดลงของก�รใช้พลังง�นในก�รผลิตนั้นสืบเนื่องม�จ�กบริษัทได้ลงทุนในเครื่องจักรและแม่พิมพ์
ที่มีขน�ดใหญ่ขึ้น อีกทั้งก�รเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยม�กขึ้น ส่งผลทำ�ใช้พลังง�นน้อยลงในก�รผลิตสินค้�ในจำ�นวนที่เท่�กัน.

 • นอกจ�กนี้บริษัทยังคงพัฒน�ระบบอัตโนมัติในก�รผลิตสินค้� โดยช่วยลดปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�นก�รผลิต แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุดที่บริษัท
เล็งเห็นคือ คุณภ�พของสินค้� และคว�มสมำ�เสมอของสินค้�เมื่อผ่�นกระบวนก�รผลิตแบบอัตโนมัติ นั้นมีม�ตรฐ�นระดับโลกต�มที่ลูกค้�ของ
เร�ต้องก�ร

 • สิ่งที่กล่�วม�ข้�งต้นนั้นทำ�ให้บริษัทส�ม�รถขย�ยเข้�สู่ตล�ดกลุ่ม อ�ห�ร และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลได้ม�กขึ้นในปี 2560

 • บริษัทได้รับประก�ศนียบัตรระบบม�ตรฐ�นก�รรับรองคว�มปลอดภัยสำ�หรับก�รผลิตอ�ห�ร (FSSC 22000) ในปี 2560 ส่งผลทำ�ให้บริษัท
ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้� ว่�บริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พล�สติคที่เข้มงวดชั้นแนวหน้�ของประเทศไทย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 105.6 6.0 1668.7%

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 411.1 392.9 4.6%

สินค้�คงเหลือ 114.4 113.1 1.1%

สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น 29.3 33.4 -12.1%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 660.4 545.4 21.1%

ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ 547.1 569.8 -4.0%

เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�แม่พิมพ์ 7.2 80.4 -91.1%

สินทรัพย์อื่น 58.7 66.1 -11.2%

รวมสินทรัพย์ 1,273.4 1,261.6 0.9%

เงินกู้ระยะสั้น 0.0 55.0 -100%

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 180.1 166.9 8.0%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7.5 10.7 -29.7%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 187.6 232.6 -19.3%
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ล้านบาท สิ้นสุด ธ.ค. 60 สิ้นสุด ธ.ค. 59 % Δ

หนี้สินอื่นๆ 21.2 18.6 13.9%

รวมหนี้สิน 208.8 251.2 -16.9%

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำ�ระแล้ว 253.8 253.8 0.0%

กำ�ไรสุทธิที่ยังไม่ได้จัดสรร 482.3 428.2 12.6%

สำ�รองอื่น ๆ 328.4 328.4 -0.0%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,064.6 1,010.4 5.4%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,273.4 1,261.6 0.9%

 • ณ 31 ธ.ค. 2560 บริษัทปร�ศจ�กหนี้สินจ�กสถ�บันก�รเงิน และมีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดทั้งสิ้น 106 ล้�นบ�ท

งบกระแสเงินสด
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นงวด 6.0 

     กำ�ไรก่อนภ�ษี 125.9 

     ปรับปรุง : ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 132.5 

     ปรับปรุง : ร�ยก�รปรับปรุงอื่น ๆ 4.1 

     กำ�ไรจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น ก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำ�เนินง�น 262.5 

     สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�นเปลี่ยนแปลงสุทธิ -11.0 

     กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 251.5 

     รับคืนภ�ษีเงินได้หัก ณ ที่จ่�ย 48.0 

     ชำ�ระภ�ษีเงินได้นิติบุคคล -42.9 

     กระแสเงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 256.6 

     ซื้อสินทรัพย์ถ�วร -56.6 

     เงินรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเครื่องจักรและอุปกรณ์ 7.9 

     ดอกเบี้ยรับ 0.3 

     กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน -48.4 

     จ่�ยเงินปันผล -53.3 

     เงินกู้ยืมระยะสั้นธน�ค�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) -55.0 

     ชำ�ระดอกเบี้ย -0.2 

     กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดห�เงิน -108.6 

     ผลต่�งจ�กก�รเปลี่ยนแปลงค่�งบก�รเงินที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ -0.0 

เงินสดและเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลง 99.6 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด 105.6 

 • บริษัทได้รับคืนภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ยเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 48 ล้�นบ�ท ในปี 2560

 • เงินลงทุนในก�รซื้อสินทรัพย์ถ�วรจำ�นวน 57 ล้�นบ�ท นั้นบริษัทใช้ในก�รซื้อเครื่องจักรและแม่พิมพ์ใหม่
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 • เงินปันผลครึ่งปีหลัง 2559 โดยจ่�ย 0.11 บ�ทต่อหุ้น ประก�ศจ่�ยปันผลเดือนกุมภ�พันธ์ 2560 (เงินปันผลจ่�ย เดือน พฤษภ�คม 2560)

 • เงินปันผลครึ่งปีแรก 2560 โดยจ่�ย 0.10 บ�ทต่อหุ้น โดยประก�ศจ่�ยปันผลเดือนสิงห�คม 2560 (เงินปันผลจ่�ย เดือน กันย�ยน 2560)

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตร�ส่วนทุนหมุนเวียน 3.5 2.3 

อัตราส่วนภาระหนี้เงินกู้ 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

อัตร�ส่วนหนี้สินสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น -0.1 0.0 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

อัตร�ผลตอบแทนจ�กเงินทุนที่ใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ 12.6% 12.0%

สรุปผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทในปี 2560 :
 • บริษัทได้ประก�ศก�รเข้�ซื้อกิจก�รครั้งแรก (บริษัท Sunrise Container, ประเทศ อินเดีย) ค�ดว่�จะแล้วเสร็จในปี 2561 และค�ดว่�จะทำ�ให้
กำ�ไรก่อนหักต้นทุนท�งก�รเงิน ภ�ษี และค่�เสื่อมร�ค�ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่�

 • เป็นครั้งแรกของบริษัทที่ได้รับก�รจัดอันดับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ที่ระดับ 4 ด�ว ในปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กปี 2559 ที่ระดับ 3 ด�ว

 • ณ 31 ธ.ค. 2560 บริษัทปร�ศจ�กหนี้สินจ�กสถ�บันก�รเงิน และมีสภ�พคล่องท�งก�รที่ดี โดยบริษัทยังคงรักษ�อัตร�ส่วนกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนิน
ธุรกิจปกติก่อนหักต้นทุนท�งก�รเงิน ภ�ษี และค่�เสื่อมร�ค�ที่ 17%, อัตร�ผลตอบแทนจ�กเงินทุนที่ใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจปกติที่ 12.6%, กำ�ไร
สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นปกติเพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้�

 

 เควิน คูม�ร์ ช�ร์ม�ร

\ ประธ�นกรรมก�ร
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12.
ปัจจัยความเสี่ยง  และการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัท พล�สติค และหีบห่อไทย จำ�กัด (มห�ชน) ได้จัดประเภทคว�มเสี่ยงที่มีโอก�สเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ โดยท�งตรง หรือท�งอ้อม 
ต่อบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงขึ้นเพื่อทบทวนและพิจ�รณ�แนวท�งป้องกันปัจจัยเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่อง
มือในก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�รจัดก�ร ให้อยู่ในคว�มควบคุมอย่�งเหม�ะสม โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้จัดห�ผู้ตรวจ
สอบภ�ยใน และพิจ�รณ�ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ ที่มีผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง โดยมีนโยบ�ยก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ 
 โดยที่เม็ดพล�สติกเป็นส่วนประกอบหลักของวัตถุดิบที่ใช้ในก�รผลิต และเป็นส่วนใหญ่ของต้นทุนสินค้� 

 ปัจจัยหลักที่มีส่วนสัมพันธ์ และมีผลกระทบต่อร�ค�เม็ดพล�สติค ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปท�น เม็ดพล�สติค ในแต่ละช่วงเวล� ซึ่งมี
โอก�สที่อ�จเกิดคว�มไม่สมดุลทำ�ให้ร�ค�เปลี่ยนแปลง เช่นก�รที่โรงง�นผู้ผลิตปิดเพื่อซ่อมบำ�รุง หรือเหตุก�รณ์ที่ทำ�ให้อุปท�นเปลี่ยนแปลงไป และ
ที่สำ�คัญอีกส่วนหนึ่ง คือร�ค�นำ�มัน ที่มีก�รผันผวนต�มกลไกลตล�ดโลก ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยส่งผลต่อร�ค�เม็ดพล�สติค และส่งผลต่อต้นทุนของบริษัท

 กลยุทธ์ในก�รป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กผลกระทบของปัจจัยร�ค�วัตถุดิบ ในก�รจัดห�แหล่งผู้จัดจำ�หน่�ยวัตถุดิบ และร�ค�ที่ผันผวน คือ

 1.1 บริษัทได้มีก�รเจรจ�ตกลงกับลูกค้�หลักในเรื่องของก�รปรับร�ค�ข�ยสินค้� ต�มร�ค�เม็ดพล�สติค ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรม�ส 
เพื่อรองรับคว�มเสี่ยงจ�กร�ค�ในช่วงเวล�นั้น ๆ ทำ�ให้ส�ม�รถมีช่วงเวล�ปรับตัวและบริห�รจัดก�ร และปรับร�ค�เป็นไปอย่�งมีระบบ ซึ่งจะ
ส�ม�รถทำ�ให้บริษัทควบคุมอัตร�ต้นทุน กำ�ไรได้อย่�งสมำ�เสมอ ด้วยร�ค�ที่เป็นธรรม อันเป็นกลยุทธ์ของคว�มยั่งยืนด้วยส่วนหนึ่ง  

 1.2 บริษัทได้กระจ�ยคว�มเสี่ยง ด้วยก�รซื้อเม็ดพล�สติคที่หล�กหล�ยต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� จ�กผู้จำ�หน่�ยหล�ยร�ย ในประเทศ 
ซึ่งส�ม�รถป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กก�รข�ดแคลนวัตถุดิบ และก�รผูกข�ดร�ค�

2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี คู่แข่ง และการตลาด
 ปัจจัยด้�นเทคโนโลยี และพฤติกรรมก�รของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้บริษัทต้องมีก�รปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 
ให้มีคว�มหล�กหล�ย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ส�ม�รถรองรับคว�มเปลี่ยนแปลงไป ของกลุ่มบรรจุภัณฑ์ หล�กหล�ยประเภท อ�ทิเช่น 
บรรจุภัณฑ์พล�สติค แก้ว กระด�ษ เหล็ก โดยผลิตภัณฑ์พล�สติคทรงรูปนั้น ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ดสินค้�อุปโภค บริโภค ต�ม
คว�มต้องก�รของลูกค้� ดังนั้น จึงส�ม�รถรักษ�ส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด ได้อย่�งสมดุล แม้พฤติกรรมกรรมผู้บริโภคหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

 ปัจจัยคว�มเสี่ยงด้�นคู่แข่งและก�รตล�ด กลยุทธ์ คือ ก�รสร้�งทีมวิจัยพัฒน�ที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนอง
ลูกค้� อย่�งไม่หยุดยั้ง และก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์เสมือนหุ้นส่วนท�งธุรกิจในก�รเติบโตควบคู่ไปกับลูกค้�อย่�งแนบแน่น ภ�ยใต้ร�ค�ยุติธรรม และ
ผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พ ตลอดจนก�รวิจัยพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ส�ม�รถพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดต้นทุนสินค้�ให้กับลูกค้� เหล่�นี้เป็นก�รสร้�งคว�ม
เชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ องค์กร และทีมง�นที่สนับสนุน ประกอบกับประสบก�รณ์ในธุรกิจและคว�มเชี่ยวช�ญในธุรกิจม�กกว่� 34 ปี โดยยึดมั่น
ทำ�ให้ลูกค้�เกิดคว�มพึงพอใจสูงสุด เป็นสิ่งที่ทำ�ให้บริษัทเติบโตอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน .

3. ความเสี่ยงด้านการดำาเนินธุรกิจ
 คว�มเสี่ยงในแง่ก�รดำ�เนินธุรกิจ อันเป็นผลจ�กกระบวนก�ร หรือนโยบ�ยที่ล้มเหลว รวมไปถึงคว�มผิดพล�ดของระบบก�รปฏิบัติง�น

 ตลอดระยะเวล� 34 ปี บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นพัฒน�ระบบก�รรับรองคุณภ�พ ISO 9000 และสร้�งระบบง�น รวมถึงกำ�หนดแนวก�ร
ปฏิบัติก�ร ไว้อย่�งชัดเจนและต่อเนื่อง และในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทอยู่ภ�ยใต้คณะกรรมก�รตรวจสอบกำ�กับดูแล และมีผู้ตรวจสอบอิสระจ�ก
ภ�ยนอกที่อยู่ในระดับแนวหน้�ในก�รตรวจสอบและให้คว�มเห็นในเรื่องคว�มเสี่ยงที่อ�จมีผลกระทบด้�นต่�ง ๆ เป็นประจำ�ทุกไตรม�ส และอยู่
ภ�ยใต้นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แม้กระทั่งดำ�เนินก�รอยู่ภ�ยใต้ก�รตรวจสอบของลูกค้�ในก�รตรวจ
ระบบคุณภ�พ ม�ตรฐ�นผู้ผลิต เหล่�นี้ล้วนเป็นก�รป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กก�รผิดพล�ดในก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น และระบบก�รทำ�ง�น. 
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4. ความเสี่ยงในด้านทรัพย์สิน
 คว�มเสี่ยงในด้�นทรัพย์สิน ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสภ�พแวดล้อมและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก เช่น ภัยธรรมช�ติ  สภ�พอ�ก�ศ
ที่เปลี่ยนแปลง และคว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สิน ในเหตุก�รณ์ ดังกล่�วซึ่งอ�จก่อผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจและคว�มสูญเสียท�งด้�น
ก�รเงิน 

 บริษัทได้มีแนวท�งก�รป้องกันคว�มเสี่ยงโดยทำ�ประกันคว�มเสี่ยงภัยทุกชนิด ครอบคลุมถึง ธุรกิจหยุดชะงัก ครอบคลุมระยะเวล�รอบ
กรมธรรม์ 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวล�ที่คว�มเสี่ยงภัยดังกล่�วอ�จมีผลจ�กคว�มเสียห�ยต่อเนื่องม�ยังผลก�รดำ�เนินง�น และทรัพย์สิน นอกจ�กนั้น 
บริษัทยังมีก�รทำ�ประกันภัยก�รขนส่ง ยวดย�นพ�หนะ รวมถึงประกันคว�มรับผิดต่อตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อบุคคลที่ส�ม 

5. ความเสี่ยงด้านปริมาณสต๊อคสินค้าเกิน
 บริษัท มีจำ�นวนลูกค้�จำ�นวนหล�ยร�ย และร�ยก�รสินค้�ที่หล�กหล�ย ม�กกว่�หนึ่งพัน ร�ยก�รสินค้� และเติบโตขึ้น ดังนั้น ในก�ร
ควบคุมปริม�ณสินค้� และระบบคลังสินค้� โลจิสติกส์ ครอบคลุมถึงบ่วงโซ่อุปท�น เป็นกระบวนก�รที่สำ�คัญเป็นอย่�งยิ่ง ที่จะรองรับก�รส่งมอบ
สินค้�ให้ลูกค้�ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด

 บริษัท ได้จัดให้มีก�รพัฒน�ระบบสินค้�คงคลัง และมีก�รพัฒน�ระบบควบคุมข้อมูลที่ครอบคลุมครบวงจรของระบบบ่วงโซ่อุปท�น ตั้งแต่
ก�รจัดซื้อ รับเข้�วัตถุดิบ ว�งแผนก�รผลิต จนกระทั่งระบบควบคุมสินค้�คงคลัง และขนส่งสินค้� เพื่อส่งมอบไปยังลูกค้� จนถึงปล�ยท�ง ภ�ยใต้
ระบบโครงสร้�งสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ระบบเชื่อมโยงเครือข่�ยข้อมูลที่ครบครัน อีกทั้งก�รขย�ยพื้นที่คลังสินค้� 6,000 ต�ร�งเมตร เพื่อรองรับ
คว�มต้องก�รของลูกค้�ให้เกิดประสิทธิภ�พ 

6. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 บริษัทมีก�รส่งออกไปยังต่�งประเทศ ประม�ณ 10% เป็นสกุล USD   โดยมีต้นทุนเป็นเงินบ�ท 
 ในช่วงระยะเวล�ส่งสินค้�ถึงวันที่เรียกเก็บเงินซึ่งมีโอก�สส่งผลกระทบต่อกำ�ไรข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

 กลยุทธ์ของบริษัท ในก�รรองรับคว�มเสี่ยงจ�กก�รเรียกเก็บเงินจ�กลูกค้�คือก�ร ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยอัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้�กับสถ�บัน
ก�รเงินเป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศเพื่อเป็นท�งเลือกในช่วงเวล�รอคอยในก�รเรียกเก็บเงิน 

 7. ความเสี่ยงจากการลงทุน
 ในก�รลงทุน มีปัจจัยคว�มเสี่ยงหล�กหล�ยที่อ�จส่งผลกระทบต่อเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�น ซึ่งเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมภ�ยนอก ซึ่งมี
ผลกระทบต่อองค์กรที่แตกต่�ง และปัจจัยเสี่ยงเหล่�นี้อ�จส่งผลกระทบถึงคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย หรือคว�มล้มเหลวของโครงก�ร

 กลยุทธ์ ในก�รป้องกันคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน คือ ก�รพิจ�รณ�ก่อนก�รลงทุนใด ๆ บริษัทจะมีก�รวิเคร�ะห์ก�รลงทุนและนำ�เสนออัตร�
ผลตอบแทนของก�รลงทุน(ROI) รวมถึงวิเคร�ะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง วิเคร�ะห์องค์กร และโอก�สก�รเจริญเติบโต และคู่แข่ง (SWOT ANALYSIS)  
โดยผ่�นคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�คว�มเสี่ยง คณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อพิจ�รณ�องค์ประกอบทั้งข้อดี ข้อจำ�กัด 
ผลลัพธ์ที่อ�จเกิด และคว�มส�ม�รถในก�รผ่�นพ้นอุปสรรค ซึ่งเป็นผลกระทบต่อกำ�ไรโครงก�รในเชิงลึก

8. ความเสี่ยงจากการทุจริต
 ในก�รจัดก�รองค์กรนั้น เป็นไปได้ที่อ�จมีคว�มเสี่ยงของก�รทุจริต  ซึ่งคว�มเสี่ยงดังกล่�วนั้นมีทุกระดับชั้นขององค์กร  ที่มีส่วนสัมพันธ์
กับกิจกรรมก�รดำ�เนินง�นแต่ละส่วนง�น ที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องทั้งภ�ยใน และผู้มีส่วนได้เสียจ�กภ�ยนอก

 ผลกระทบของก�รทุจริต ซึ่งอ�จเกิดในก�รบริห�รจัดก�รองค์กรทั้งระยะสั้น และระยะย�ว รวมถึง ก�รสูญเสียชื่อเสียง คว�มเชื่อมั่นต่อ
ส�ธ�รณะชน และผู้มีส่วนได้เสีย คว�มสูญเสียท�งก�รเงิน และอื่น ๆ ที่มีผลต่อพนักง�น และองค์กรโดยรวม

 บริษัทฯ ค่อนข้�งมีก�รบริห�รจัดก�รอย่�งมืออ�ชีพ ที่ในก�รป้องกัน โดยก�รก�รเปิดช่องท�งให้ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสม�ยัง 
หัวหน้�ส่วนกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติก�รองค์กรที่ชัดเจน และมีนโยบ�ยเก็บข้อมูลจ�กผู้แจ้งเบ�ะแสเป็นคว�มลับ เพื่อปกป้องสิทธิและผลกระทบ
ต่อผู้แจ้งเบ�ะแส และก�รจัดอบรม ให้คว�มรู้ต่อพนักง�นทั้งระดับต้นและระดับบริห�ร รวมถึงบรรจุอยู่ในคู่มือจรรย�บรรณพนักง�น แม้กระทั่ง
ภ�ยในองค์กรเอง บริษัทก็จัดให้มีกล่องรับข้อร้องเรียนจ�กภ�ยในโดยไม่จำ�เป็นต้องเปิดเผยข้อมูล.
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9. ระบบควบคุมภายใน
 ก�รควบคุมภ�ยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รที่มีคุณค่� และมีผลต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ อันแสดงถึงประสิทธิภ�พที่เพียงพอของธุรกิจ 
โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รมอบหม�ยภ�รกิจในก�รตรวจสอบและควบคุมภ�ยใน โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนประเมินผล
ระบบก�รตรวจสอบควบคุมภ�ยในของบริษัท เพื่อให้ส�ม�รถเชื่อมั่นได้ว่�บริษัทได้มีก�รระมัดระวังอย่�งเพียงพอ โดยส�ม�รถพิจ�รณ�จ�กก�ร
ตรวจสอบระบบข้อมูลท�งบัญชี และร�ยง�นม�ตรฐ�นก�รเงิน และเป็นไปต�มกฎเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�น
กำ�กับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย

 คณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้แสดงคว�มเห็นต่อระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ที่เพียงพอและเหม�ะสม
สำ�หรับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ได้มีก�รระบุคว�มรับผิดชอบเป็นล�ยลักษณ์อักษรของผู้แทนผู้มีอำ�น�จและก�รควบคุมก�รจัดก�ร เพื่อรับก�ร
รับรองในก�รสร้�งคว�มโปร่งใสเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�รป้องกันคว�มเสียห�ย และให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปอย่�งร�บรื่น รวมถึงบริษัทได้จัดแบ่ง
หน้�ที่ของส่วนง�นต่�ง ๆ และพนักง�นควบคุมและผู้จัดก�ร เพื่อให้มั่นใจได้ว่�แต่ละส่วนง�นมีก�รตรวจสอบ และถ่วงดุลอำ�น�จภ�ยในองค์กร

บริษัท ฯ ภ�ยใต้คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มรับผิดชอบโดยตรงอย่�งเป็นอิสระในก�รจัดห�ผู้ตรวจสอบอิสระม�เป็นผู้ตรวจสอบภ�ยในของ
บริษัท  เพื่อตรวจสอบระบบก�รควบคุมภ�ยใน โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี
ภ�ยในสำ�หรับปี 2560  โดยผู้ตรวจสอบภ�ยในจะประเมินระดับคว�มเสี่ยงในแต่ละส่วนง�น โดยประเมินจ�กสภ�พแวดล้อมระดับก�รควบคุมโดย
รวม คว�มเสี่ยงจ�กระบบส�รสนเทศ โดยกิจกรรมก�รตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น ก�รร�ยง�น และก�ร
ปฏิบัติต�มนโยบ�ยระเบียบปฏิบัติ โดยผู้ตรวจสอบภ�ยใน จะร�ยง�นไปยังคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส 

10. ความเสี่ยงจากการเข้าซื้อ และการควบรวมกิจการ
บริษัทมีแนวท�งก�รขย�ยกิจก�รโดยก�รเข้�ซื้อ และควบรวมกิจก�ร ซึ่งกระบวนก�รในก�รเข้�ซื้อ และก�รควบรวมกิจก�รนั้นย่อมมีคว�มเสี่ยงเกิด
ขึ้น เช่นคว�มเสี่ยงจ�กก�รก่อหนี้เพื่อเข้�ทำ�ร�ยก�ร และคว�มเสี่ยงจ�กก�รลดลงของกระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น ส่งผลทำ�ให้ผิดข้อกำ�หนด
ท�งก�รเงินที่สถ�บันก�รเงินกำ�หนดไว้ได้

ในก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รเข้�ซื้อ และควบรวมกิจก�รนั้น ทีมผู้บริห�รได้ทุ่มเทเวล� และทรัพย�กรอย่�งม�ก (ทั้งภ�ยในองค์กรเอง และก�รว่�
จ้�งผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งในด้�นต่�ง ๆ เช่น ด้�นสิ่งแวดล้อม ด้�นกฎหม�ย และด้�นก�รเงิน) ในก�รจัดทำ�บทวิเคร�ะห์ในด้�นต่�ง ๆของบริษัทเป้�
หม�ย โดยขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวล�หล�ยเดือนก่อนที่บริษัทจะสรุปเงื่อนไขในก�รเข้�ทำ�ร�ยก�ร

อีกทั้งบริษัทเลือกเข้�ซื้อกิจก�รที่มีลักษณะธุรกิจแบบเดียวกับบริษัท คือผลิตบรรจุภัณฑ์พล�สติค ซึ่งบริษัทมีประสบก�รณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจนี้ม�
อย่�งย�วน�นถึง 34 ปี ส่งผลทำ�ให้บริษัทมีคว�มเข้�ใจถึงเทคโนโลยีก�รผลิต และอุตส�หกรรมนี้เป็นอย่�งดี

กรอบการควบคุมภายใน
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13.
รายการระหว่างกัน

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
 คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้พิจ�รณ�อนุมัติและให้คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

 กรณีที่มีร�ยก�รระหว่�งกันของ บมจ. พล�สติก และหีบห่อไทย กับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมก�รตรวจสอบจะเป็นผู้พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มจำ�เป็นในก�รเข้�ทำ�ร�ยก�ร ซึ่งข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในร�ยก�รดังกล่�ว
ต้องเป็นไปต�มร�ค�ตล�ด โดยกรรมก�รผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้�ร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิในก�รออกเสียงเพื่ออนุมัติในร�ยก�รดังกล่�ว และจะ
เปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันเป็นไปต�มกฎข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)

 นโยบ�ยของบริษัทกำ�หนดให้บริษัทร�ยง�นร�ยก�รระหว่�งกันทั้งหมดที่ผ่�นก�รอนุมัติต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�ร
บริษัท และเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันไว้ในร�ยง�นประจำ�ไตรม�ส ร�ยง�นประจำ�ปี และแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) 

รายละเอียดบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ผู้ถือหุ้น และกรรมก�รบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีอำ�น�จก�รจัดก�ร

น�ยอ�นุช โลเฮีย ผู้ถือหุ้นใหญ่

บมจ.อินโดร�ม�โพลิเมอร์

บริษัท อินโดร�ม� เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จำ�กัด (มห�ชน) ถือหุ้น และกรรมก�รบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีอำ�น�จก�รจัดก�ร

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมก�ร ผู้บริห�ร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมก�รและผู้บริห�ร

ร�ยก�รระหว่�งกันเป็นร�ยก�รที่เกิดขึ้น จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติ โดยที่ก�รกำ�หนดร�ค�จะเป็นร�ค�ตล�ดหรือเป็นไปต�มเงื่อนไข
ท�งก�รค้�โดยทั่วไปซึ่งส�ม�รถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภ�ยนอกและสมเหตุสมผล ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 
2560 ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส 
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ที่เกี่ยวข้องกัน หลังวันที่ 12 ตุล�คม 2558
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ลำา

ดับ
ที่ ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน  

(ล้านบาท)
ความจำาเป็น/หมายเหตุ ความเห็นของคณะ

กรรมการตรวจสอบ                    

2558 2559 2560 เป็นก�รซื้อวัตถุดิบต�มปกติ

ของธุรกิจต�มร�ค�ตล�ดและ

เงื่อนไขท�งก�รค้�

เป็นไปต�มปกติของธุรกิจ

และร�ค�มีคว�มสมเหตุสม

ผล โดยมีก�รทำ�ใบสั่งซื้อ

ต�มระบบ และร�ยง�นก�ร

ซื้อประจำ�ทุกไตรม�ส

1

 

 

วัตถุดิบ PET

 -   ซื้อสินค้� 0.1 33.6 100.8

 -   เจ้�หนี้ก�รค้�คงค้�ง 0 20.2 19.3

มูลค่�ยอดข�ย 1,596 1,534 1,597 

ยอดซื้อคิดเป็น % 

ต่อยอดข�ย

0.00% 2.19% 6.31%

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จำากัด (มหาชน)
ถือหุ้นร�ยใหญ่ที่เกี่ยวข้องกัน หลังวันที่ 12 ตุล�คม 2558

2558 2559 2560

1

 

 

วัตถุดิบ PET    เป็นก�รซื้อวัตถุดิบต�มปกติ

ของธุรกิจต�มร�ค�ตล�ดและ

เงื่อนไขท�งก�รค้�

เป็นไปต�มปกติของธุรกิจ

และร�ค�มีคว�มสมเหตุ

สมผล โดยมีก�รทำ�ใบสั่งซื้อ

ต�มระบบ และร�ยง�นก�ร

ซื้อประจำ�ทุกไตรม�ส

 -   ซื้อสินค้� 0.1 29.5 0.0

 -   เจ้�หนี้ก�รค้�คงค้�ง 0.1 0.0 0.0

มูลค่�ยอดข�ย   1,596   1,534   1,597 

ยอดซื้อคิดเป็น % 

ต่อยอดข�ย

0.00% 1.92% 0.00%

บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ที่เกี่ยวข้องกัน ก่อน วันที่ 12 ตุล�คม 2558

2558 2559 2560
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ลำา

ดับ
ที่ ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน  

(ล้านบาท)
ความจำาเป็น/
หมายเหตุ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ                    

1

 

 

ค่�ที่ปรึกษ�, ค่�บริก�ร

วิช�ชีพ, ค่�เช่�จ่�ย

เป็นก�รซื้อวัตถุดิบต�มปกติ

ของธุรกิจต�มร�ค�ตล�ด

และเงื่อนไขท�งก�รค้�

เป็นไปต�มปกติของ

ธุรกิจและร�ค�มีคว�ม

สมเหตุสมผล โดยมีก�ร

ทำ�ใบสั่งซื้อต�มระบบ 

และร�ยง�นก�รซื้อ

ประจำ�ทุกไตรม�ส

 -   ข�ยสินค้� 0.8 0.6 1.1

 -   ซื้อสินค้� 2 0.3 0.2

 -   ค่�ที่ปรึกษ� 0.9 0  0 ต�มที่ระบุในสัญญ�

 -   ค่�บริก�รวิช�ชีพ 0.3 0 0 ต�มที่ระบุในสัญญ�

 -   ค่�เช่�จ่�ย 0.7 1 1 ต�มที่ระบุในสัญญ�

 -   เจ้�หนี้ก�รค้�คงค้�ง 0 0 0

มูลค่�ยอดข�ย   1,596   1,534   1,597 

ยอดซื้อคิดเป็น % 

ต่อยอดข�ย

0.12% 0.02% 0.01%

นโยบายเกี่ยวกับการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 ในกรณีที่มีร�ยก�รระหว่�งกันซึ่งเป็นร�ยก�รใหม่ แต่ละหน่วยง�นของบริษัทจะต้องแจ้งร�ยละเอียดของร�ยก�รที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น เช่น 
มูลค่�ของร�ยก�ร ร�ค� เงื่อนไข และเหตุผลที่ต้องมีร�ยก�รระหว่�งกัน โดยแจ้งต่อเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อให้มีก�รตรวจสอบ
ร�ยก�รเบื้องต้นว่�ร�ยก�รนั้น ๆ อยู่ภ�ยใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กผู้บริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ และแจ้งแก่คณะกรรมก�ร
บริษัท โดยร�ยก�รระหว่�งกันทุกร�ยก�รจะต้องได้รับก�รสอบท�นจ�กฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ในเรื่องผลประโยชน์ต่อบริษัทและร�ค�ที่เหม�ะสม
เป็นกล�ง
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14.
การก�ากับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการความยั่งยืน 
 คว�มยั่งยืนของบริษัท หม�ยคว�มถึงก�รเจริญเติบโตขององค์กรควบคู่ไปพร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบไปด้วย ลูกค้� ผู้จัด
จำ�หน่�ย ชุมชน ผู้ถือหุ้น สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหวังส่งผ่�นสิ่งที่มีคุณค่� โดยให้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัยของผู้บริโภค คุณภ�พชีวิต แม้
กระทั่งก�รให้คว�มสำ�คัญต่อพนักง�น ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในก�รขับเคลื่อนองค์กร  โดยมุ่งเน้นตั้งแต่วงจรของบ่วงโซ่อุปท�น จ�กวัตถุดิบหลัก
จนถึง ก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พ ปลอดภัย และรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเหล่�นี้จะนำ�ม�สู่คว�มยั่งยืนในก�รเจริญเติบโตขององค์กร โดย
ก�รส่งผ่�นนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลไปยังคณะกรรมก�รชุดย่อยต�มบทบ�ทหน้�ที่อย่�งเป็นระบบ เพื่อสื่อส�รต่อไปยังทุกหน่วยขององค์กรเพื่อยึดถือ
เป็นแนวท�งปฏิบัติเดียวกัน 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมก�รบริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยเชื่อมั่นว่�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีจะนำ�บริษัทฯไปสู่
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมั่นคง และเสริมสร้�งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนของบริษัทฯ ส�ม�รถเพิ่มคุณค่�ให้แก่องค์กร เพิ่มศักยภ�พในก�รแข่งขัน รวมถึง
ก�รมีระบบก�รบริห�รจัดก�รที่ดี คว�มโปร่งใสในก�รปฏิบัติง�นภ�ยใต้กรอบจริยธรรมที่ดีอันจะส่งผลต่อคว�มเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วน
ได้เสีย และผู้เกี่ยว ข้องทุกฝ่�ยในระยะย�ว จึงได้จัดทำ�นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีขึ้นเป็นล�ยลักษณ์อักษรในปี 2550 โดยใน ช่วงปล�ยปี 
2551 นั้นคณะกรรมก�รได้ปรับปรุงนโยบ�ยดังกล่�วเพื่อให้มีคว�มสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นฉบับที่ 2 ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้ง
ที่ 6/2559 วันที่ 15 ธันว�คม 2559 โดยได้จัดทำ�ประก�ศและแจกจ่�ยให้กรรมก�รและพนักง�นทุกคน เพื่อใช้อ้�งอิงและถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

 นอกจ�กนี้ บริษัทยังสร้�งคว�มเข้�ใจในหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่อย่�งถ่องแท้ และปลูกฝังให้เกิดจิตสำ�นึกในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่�ย
ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงและนำ�ไปปฏิบัติต�มที่ได้ระบุไว้ในคู่มือพนักง�น โดยมีคณะกรรมก�รบริห�ร และหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ภ�ยใต้
ก�รกำ�กับดูแลของคณะอนุกรรม เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของบริษัท ซึ่งจ�กเดิมบริษัทมีคณะอนุกรรมก�ร คือ คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้
ครอบคลุมภ�รกิจในก�รตรวจสอบให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของบริษัท  

 ในปี 2559 กรรมก�รบริษัทได้มีคว�มเห็นในก�รจัดตั้งคณะอนุกรรมเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะเพื่อให้ครอบคลุมภ�รกิจ อันประกอบไปด้วย คณะ
อนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง คณะอนุกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และคณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร โดยได้กำ�หนดให้คณะ
อนุกรรมก�รทุกคณะได้ทบทวนกฎบัตรที่เกี่ยวเนื่องกับคณะกรรมก�ร และกำ�หนดให้คณะอนุกรรมก�รอื่นได้มีส่วนทบทวนกฎบัตรซึ่งกันและกัน 
โดยมีคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รเป็นผู้ติดต�มก�รปฏิบัติต�มกฎบัตรจรรย�บรรณของคณะอนุกรรมก�ร เพื่อเป็นก�รสอบท�น และร�ยง�น
ต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมภ�รกิจและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร ในก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติต�มหลักกำ�กับดูแลกิจก�ร
ที่ดีทั้ง 5 หมวด และร�ยง�นผลให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บอย่�งสมำ�เสมอ

 นอกจ�กนั้นบริษัทได้กำ�หนดให้กรรมก�ร และคณะอนุกรรมก�รมีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของตนเอง เป็นร�ยบุคคล และร�ยคณะ 
ต�มแนวนโยบ�ยของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำ�ทุกปีรวมถึงบริษัทได้กำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่ให้ คณะกรรมก�ร อนุกรรมก�รและ
ผู้บริห�ร มีก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทอย่�งสมำ�เสมอ และเปิดเผยผลก�รปฏิบัติง�นไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท 
เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

ในก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รและอนุกรรมก�รอยู่ภ�ยใต้กรอบในกฎบัติ จรรย�บรรณ กรรมก�ร คณะอนุกรรมก�ร ที่ได้เผยแพร่ไว้ที่ www.
thaiplaspac.com ภ�ยใต้หัวข้อเกี่ยวกับเร� หัวข้อย่อยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร  ซึ่งนโยบ�ยที่บริษัทได้กำ�หนดครอบคลุมหลักก�รทั้ง 5 หมวด ดังน้ี
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. ก�รเปิดเผยข้อมูล และคว�มโปร่งใส

5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
นอกจ�กบริษัทฯจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นใน
ฐ�นะเจ้�ของบริษัทซึ่งมีสิทธิขั้นพื้นฐ�นต�ม
ที่กฎหม�ยกำ�หนดแล้ว บริษัทฯยังได้กำ�หนด
นโยบ�ยที่จะปฏิบัติและดูแลต่อผู้ถือหุ้นในก�ร
เข้�ร่วมประชุมก�รออกเสียงลงคะแนน

สิทธิในก�รรับส�รสนเทศอย่�งเพียงพอและทัน
เวล� เพื่อก�รมีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจ และ
ก�รปรับเปลี่ยนที่สำ�คัญอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
โดยได้กำ�หนดไว้อย่�งชัดเจนในหลักกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดีของบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่ส�มัญ
ผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน 2560 
เวล� 15.00น. – 17.00 น.    ที่ ห้อง บอร์ดรูม 
3  ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์ เลขที่ 60 
ถนน รัชด�ภิเษก คลองเตย กรุงเทพมห�นคร 
10110 โดยบริษัทได้มอบหม�ยให้บริษัทศูนย์
รับฝ�กหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำ�กัด ซึ่ง
เป็นน�ยทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมในวันที่ 5 เมษ�ยน 2560 
ล่วงหน้�ก่อนวันประชุม 15 วัน พร้อมทั้ง
ข้อมูลประกอบว�ระก�รประชุมทุกว�ระที่
จำ�เป็นอย่�งครบถ้วนเช่นสำ�เน�ร�ยง�นก�ร
ประชุมครั้งก่อน ร�ยง�นประจำ�ปีงบก�รเงิน 
ร�ยง�นผู้สอบบัญชีร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัทในรอบปีที่ผ่�นม� นโยบ�ยก�ร
จ่�ยเงินปันผลพร้อมตัวเลขเปรียบเทียบย้อน
หลังประวัติกรรมก�รที่เสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่ง 
ข้อมูลค่�ตอบแทนกรรมก�ร ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและค่�ตอบแทน ข้อบังคับของ
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมผู้ถือ
หุ้น และหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. และ
แบบ ข. โดยได้กำ�หนดชื่อกรรมก�รอิสระเป็น
ผู้รับมอบฉันทะจ�กผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้โดยในแต่ละว�ระ
จะมีคว�มเห็นของคณะกรรมก�ร ข้อเท็จจริง
และเหตุผลประกอบก�รพิจ�รณ� นอกจ�ก
นี้บริษัทฯยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประก�รประชุมล่วง หน้�
บนWebsite ของบริษัท  ก่อนก�รประชุมให้ผู้
ถือหุ้น คือวันที่ 20 มีน�คม 2560 ทั้งนี้เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นมีเวล�เพียงพอในก�รศึกษ� ข้อมูลเพื่อ
ประกอบก�รตัดสินใจในวันประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้
ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้� 1 ชั่วโมง โดยใน
ก�รประชุม 

ผู้ถือหุ้น มีคณะกรรมก�รบริษัทเข้�ร่วมประชุม
ครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่�น รวมทั้งประธ�น
กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รตรวจสอบ ผู้
อำ�นวยก�รส�ยก�รเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท เข้�ร่วมทำ�หน้�ที่ตรวจสอบก�ร
ลง คะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปอย่�งโปร่งใสถูก
ต้องต�มกฎหม�ยและข้อบังคับของบริษัท ได้
กำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นลง คะแนนเสียงแยกต�ม
ลำ�ดับว�ระ โดยประธ�นกรรมก�รซึ่งเป็น
ประธ�นในที่ประชุมได้แจ้งวิธีก�รนับคะแนน

ให้ผู้ถือหุ้นทร�บก่อนก�รลงคะแนนเสียง 
พร้อมทั้งแจ้งจำ�นวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ม�
ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจ�กมีส่วน
ได้เสียในว�ระหนึ่งว�ระใด พร้อมเปิดโอก�ส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่�งเท่�เทียมกันในก�รตรวจ
สอบ สอบก�รดำ�เนินง�นของบริษัท สอบท�น
แสดงคว�มคิดเห็น และส่งคำ�ถ�มใดๆ และข้อ
เสนอแนะต่�งๆ โดยคณะกรรมก�รที่เกี่ยวข้อง
ได้ตอบข้อซักถ�ม และข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ใน
ร�ยง�นก�รประชุมอย่�งถูก ต้องครบถ้วนและ
แล้วเสร็จภ�ยใน 14 วัน นับจ�กวันประชุมเพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบและอ้�งอิงได้จ�ก 
Website ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน
นอกเหนือจ�กที่บริษัทฯได้กำ�หนดนโยบ�ย
ที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมในก�ร
เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก�รออกเสียงลง
คะแนน สิทธิในก�รับส�รสนเทศอย่�งเพียง
พอ สิทธิในก�รเสนอชื่อกรรมก�รอิสระเป็น 
ผู้รับมอบฉันทะเข้�ร่วมประชุมแทน บริษัท
ยังได้กำ�หนดในเรื่องอื่นๆ อีก เช่น ม�ตรก�ร
ป้องกันคว�มขัด แย้งท�งผลประโยชน์ โดยได้
กำ�หนดนโยบ�ยและขั้นตอนก�รทำ�ธุรกรรม
และก�รอนุมัติร�ยก�รเกี่ยวโยงกันกับบริษัท 
ร่วมผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่�วอย่�งเป็นล�ย
ลักษณ์อักษรไว้ในหลักกำ�กับดูแลกิจก�รที่
ดี เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่�ง
เท่�เทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทร�บ
ข้อมูลและคว�มโปร่งใสภ�ยใต้ม�ตรก�ร
อนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันของคณะ
กรรมก�รบริษัทต�มหลักเกณฑ์วิธี ก�รของ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์

นอกจ�กนี้บริษัทฯยังมีม�ตรก�รป้องกันกรณี
ที่กรรมก�รและผู้บริห�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อ
แสวงห�ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในท�งมิชอบ(Abusive self-dealing) ซึ่ง
เป็นก�รเอ�เปรียบผู้ถือหุ้นอื่นเช่น ก�รซื้อ
ข�ยหลัก ทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน(Insider 
trading), ก�รนำ�ข้อมูลภ�ยในไปเปิดเผยกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมก�รและผู้บริห�ร
ซึ่งก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อผู้ถือหุ้นโดย
รวม โดยห้�มผู้บริห�รและพนักง�นใช้ข้อมูล
ภ�ยในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำ�ก�รซื้อ ข�ย 
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 1 เดือน
ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่ส�ธ�รณ ชน
และกำ�หนดให้ผู้บริห�รต้องร�ยง�นก�รถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีก�ร
เปลี่ยนแปลงก�รถือครอง (ต�มแบบฟอร์ม 
59-2) ไปยังคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ต�มระเบียบ นอกจ�ก
นี้บริษัทยังได้กำ�หนดให้จัดก�รประชุมคณะ
กรรมก�รตรวจสอบทันที จ�กวันที่ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทได้ตรวจ สอบรับรองงบประจำ�
ปีหรือสอบท�นงบไตรม�สแล้วเสร็จ เพื่อ
พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมก�รภ�ยในวันเดียวกันกับที่ประชุม
คณะกรรมก�รตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่ง
งบก�รเงินให้ตล�ดหลักทรัพย์ภ�ยในวันเดียว 
กันหรืออย่�งช้�วันรุ่งขึ้นด้วยวิธีก�รดังกล่�ว 
บริษัทเชื่อว่�ห�กมีก�รนำ�ข้อมูล ภ�ยในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน จะส�ม�รถตรวจสอบ
และนำ�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดม�ลงโทษได้อย่�ง
มีประสิทธิภ�พต�มม�ตรก�รก�รลงโทษซึ่ง
บริษัทฯได้กำ�หนดไว้

มาตรการลงโทษเมื่อผู้บริหารใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
1. ในกรณีเกิดคว�มเสียห�ยแก่บริษัท ให้

บริษัทฯฟ้องร้องผู้บริห�รต่อศ�ลให้ชดใช้

คว�มเสียห�ยดังกล่�ว และส�ม�รถให้

ผู้บริห�รคนนั้นพ้นจ�กตำ�แหน่งได้ 

2. ในกรณีไม่ได้เกิดคว�มเสียห�ยแก่บริษัทฯ 
แต่เป็นก�รปฏิบัติผิดจรรย�บรรณ และ
จริยธรรมให้มีก�รตักเตือนเป็นล�ยลักษณ์
อักษร 1 ครั้ง หลังจ�กก�รตักเตือนถ้�
มีก�รกระทำ�ผิดอีก บริษัทส�ม�รถให้
ผู้บริห�รคนนั้น พ้นจ�กตำ�แหน่งได้

ซึ่งม�ตรก�รป้องกันข้อมูลภ�ยในนี้ ในระหว่�ง
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ปีที่ผ่�นม� กรรมก�รและผู้บริห�รได้ปฏิบัติ
ต�มม�ตรก�รดังกล่�ว อย่�งเคร่งครัด ไม่
ปร�กฏว่�มีก�รซื้อข�ยหุ้นในช่วงที่ห้�ม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยที่คณะกรรมก�รได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนให้มีคว�ม
ร่วมมือกัน ระหว่�งบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภ�ยใน
บริษัทฯได้แก่ ผู้บริห�ร พนักง�นของบริษัท 
หรือผู้มีส่วนได้เสียภ�ยนอกได้แก่ คู่ค้� คู่แข่ง 
เจ้�หนี้ หรือหน่วยง�นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ
สังคมส่วนรวม บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดแนวท�ง
ปฏิบัติอย่�งเป็นล�ยลักษณ์อักษรในหลักดูแล
กิจก�รที่ดี สำ�หรับ ผู้บริห�รกรรมก�ร และ
พนักง�นอย่�งชัดเจนไว้ในคู่มือจริยธรรมท�ง
ธุรกิจโดยได้สื่อส�รให้ผู้บริห�รและพนักง�นได้
รับทร�บและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง และกำ�หนด
ให้ผู้บังคับบัญช�ทุกระดับชั้นมีหน้�ที่กำ�กับ
ดูแลส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญช�ปฏิบัติต�ม
จรรย�บรรณที่กำ�หนด และประพฤติตนเป็น
แบบอย่�งที่ดี ทั้งนี้เนื่องจ�กบริษัทตระหนักถึง
ก�รสนับสนุนจ�กผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะ
สร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน สร้�งกำ�ไร 
และสร้�งคว�มสำ�เร็จในระยะย�วให้บริษัท 
ดังนี้ 

จรรยาบรรณผู้บริหาร  : ได้กำ�หนดเพื่อ
ให้ผู้บริห�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต่อพนักง�น ต่อ
ลูกค้� ต่อคู่ค้� และเจ้�หนี้ ต่อคู่แข่งท�งก�รค้� 
และต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้

ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น 
1. ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต 

โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อทำ�ให้มั่นใจได้ว่� ใน
ก�รตัดสินใจและก�รทำ�ก�ร ใดๆ มีก�ร
คำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดย
รวมแล้ว

2. ปฏิบัติหน้�ที่อย่�งมืออ�ชีพด้วยคว�มรู้ 
คว�มชำ�น�ญ คว�มมุ่งมั่น และด้วยคว�ม
ระมัดระวัง ตลอดจนก�รประยุกต์ใช้คว�ม
รู้ และทักษะในก�รบริห�รจัดก�รบริษัท
อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ

3. ร�ยง�นสถ�นภ�พของบริษัทอย่�งสมำ�
เสมอ ครบถ้วน และต�มคว�มจริงไม่
แสวงห�ผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคล
ภ�ยนอก โดยเฉพ�ะคู่แข่ง

5. ไม่ดำ�เนินก�รใดๆ ในลักษณะที่อ�จก่อ
ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อ
บริษัท

ผู้บริหารต่อพนักงาน
1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักง�น 

โดยตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มรู้ คว�ม
ส�ม�รถ และคว�มเหม�ะสมของพนักง�น
นั้นๆ

2. ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�คว�มรู้ คว�ม
ส�ม�รถของพนักง�น โดยก�รให้โอก�สกับ
พนักง�นอย่�งทั่วถึง และสมำ�เสมอ

3. หลีกเลี่ยงก�รดำ�เนินก�รใดๆ ที่ไม่เป็น
ธรรมซึ่งอ�จคุกค�ม และสร้�งคว�มกดดัน
ต่อสภ�พจิตใจของพนักง�น หรืออ�จมี
ผลกระทบต่อคว�มมั่นคงในหน้�ที่ก�รง�น
ของพนักง�น

4. ดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้
มีคว�มปลอดภัยต่อชีวิต ร่�งก�ย สุขภ�พ
อน�มัย และทรัพย์สินของพนักง�นอยู่
เสมอ

5. ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับต่�งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพนักง�น

ผู้บริหารต่อลูกค้า
1. ผลิตสินค้�และบริก�รที่มีคุณภ�พในร�ค�

ที่เหม�ะสม ตลอดจนรักษ�คุณภ�พให้ได้
ม�ตรฐ�นตลอดเวล�

2. เปิดเผยข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับสินค้� และ
บริก�รอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง

3. ให้ก�รรับประกันสินค้� และบริก�รภ�ยใต้
เงื่อนไขและเวล�อันเหม�ะสม

4. ไม่ส่งมอบสินค้� และบริก�ร ให้แก่ลูกค้�
ทั้งๆ ที่รู้ว่�สินค้� และบริก�รนั้น มีข้อ
บกพร่องเสียห�ย 

5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถร้องเรียน
เกี่ยวกับสินค้�และบริก�ร และดำ�เนินก�ร
อย่�งดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้�ได้รับก�รตอบ
สนองผลอย่�งรวดเร็ว

6. รักษ�คว�มลับของลูกค้� รวมถึงไม่นำ�ม�ใช้
เป็นประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ

7. ปฏิบัติต�มเงื่อนไขต่�งๆ ที่มีต่อลูกค้�อย่�ง
เคร่งครัด กรณีที่อ�จไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�ม
เงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้�ทร�บ
ล่วงหน้� เพื่อร่วมกันพิจ�รณ�ห�แนวท�ง
แก้ไขปัญห�           

ผู้บริหารต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้
1. ปฏิบัติต�มเงื่อนไขต่�งๆ ที่มีต่อคู่ค้�และ

เจ้�หนี้ ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถปฏิบัติได้ ต้อง
รีบแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�เพื่อร่วมกันห�
แนวท�งแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดคว�ม
เสียห�ย

2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่�ยผลประโยชน์
ใดๆที่ไม่สุจริตในท�งก�รค้�กับคู่ค้� ลูกหนี้ 
หรือเจ้�หนี้

3. ร�ยง�นข้อมูลท�งก�รเงินที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ต�มคว�มจริง

ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ประพฤติปฏิบัติภ�ยใต้กรอบกติก�ของก�ร

แข่งขันที่ดี

2. ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงและกล่�วห�คู่แข่ง
ท�งก�รค้� หรือผลิตผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
ด้วยคว�มไม่สุจริตและปร�ศจ�กซึ่งมูล
คว�มจริง

3. ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นคว�มลับ
ท�งก�รค้�ของคู่แข่งด้วยวิธีก�รที่ไม่สุจริต 
หรือไม่เหม�ะสม

ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม
1. ให้ก�รสนับสนุนกิจก�รอันเป็นประโยชน์

ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม

2. คืนผลกำ�ไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่
กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้�งสรรค์สังคมอย่�ง
สมำ�เสมอ

3. ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่มีผลเสียห�ยต่อ
ทรัพย�กรธรรมช�ติ และสภ�พแวดล้อม

4. ปลูกฝังจิตสำ�นึกของคว�มรับผิดชอบต่อ
ชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักง�น
ทุกระดับอย่�งต่อเนื่อง                     
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5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีก�รปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดต�ม
เจตน�รมณ์ของกฎหม�ย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วย
ง�นกำ�กับดูแล

จรรยาบรรณของพนักงาน :  กำ�หนดให้พนักง�นต้อง
ปฏิบัติตน ดังนี้.

1. ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ม�นะอดทน มีคว�ม
ภักดี และตรงต่อเวล�

2. เอ�ใจใส่อย่�งจริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะ
เสริมสร้�งคุณภ�พชีวิต ประสิทธิภ�พและก�รพัฒน�องค์กร
ไปสู่คว�มเป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท

3. ไม่อ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ที่แสวงห�ผลประโยชน์เพื่อตนเอง 
และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

4. รักษ�คว�มลับของบริษัท ลูกค้� และคู่ค้� อย่�งเคร่งครัด

5. เค�รพในสิทธิของพนักง�นอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน

6. ไม่กล่�วร้�ยต่อบริษัท ผู้บริห�ร หรือพนักง�นอื่นใด โดย
ปร�ศจ�กซึ่งข้อมูลคว�มจริง

7. ร่วมกันรักษ�และเสริมสร้�งให้เกิดคว�มส�มัคคี และคว�ม
เป็นนำ�หนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักง�นร่วมกันทำ�ง�นเป็นทีม 
และแก้ปัญห�อย่�งมีประสิทธิภ�พ

8. ให้คว�มเอ�ใจใส่และช่วยดำ�เนินก�รใดๆ ที่จะรักษ�สภ�พ
แวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้มีคว�มสะอ�ด ปลอดภัย และ
น่�รื่นรมย์อยู่เสมอ

9. ไม่ส่งเสริม หรือปกปิดก�รกระทำ�ใดๆ ที่มิชอบของพนักง�น 
หรือของบริษัท

10. ไม่กระทำ�ก�รใดที่ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อภ�พลักษณ์
และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้ห�กมีก�รฝ่�ฝืนไม่ปฏิบัติต�ม
จรรย�บรรณที่กำ�หนดจะได้รับก�รวินิจฉัยลงโทษท�งวินัย

นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รได้เปิดโอก�สให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วม โดยเปิดช่องท�งให้ส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมก�รเพื่อรับ
ฟังคว�มคิดเห็น แจ้งเบ�ะแส หรือข้อร้องเรียนก�รกระทำ�ผิด
กฎหม�ย หรือผิดจรรย�บรรณของผู้บริห�ร หรือพนักง�น 
คว�มไม่ถูกต้องโปร่งใสของร�ยง�นท�งก�รเงิน หรือระบบก�ร
ควบคุมภ�ยในบกพร่องผ่�นท�งWebsite ของบริษัทฯโดยไม่
เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง โดยคณะกรรมก�รจะได้ดำ�เนินก�รตรวจสอบ
ข้อมูล และดำ�เนินก�รทันที พร้อมทั้งเปิดเผยผลก�รดำ�เนินง�น
ห�กเป็นเรื่องที่นัยสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งงบก�รเงินของบริษัทและงบ

ก�รเงินรวมของบริษัท และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบ�ยบัญชีที่เหม�ะสม
และถือปฏิบัติอย่�งสมำ�เสมอ โดยจะใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังและประม�ณ
ก�รที่ดีที่สุดในก�รจัดทำ� รวมทั้งให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอ
ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ทั่วไปอย่�งโปร่งใส โดยได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับ
ผิดชอบสอบท�นคุณภ�พของร�ยง�นท�งก�รเงินก่อนเสนอต่อคณะกรรมก�ร
บริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯได้จัด ทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของ
คณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�ร เงินซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีนี้ และก�ร
เปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัทโดยเผย แพร่ข้อมูล
ข่�วส�รให้ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทร�บ โดยผ่�นท�งก�รเผยแพร่
ข้อมูลของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจ�กนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติบริษัท ผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ของบริษัท ร�ยง�นท�งก�รเงินโดยผ่�น 
Website ของบริษัท คือ www.thaiplaspac.com 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมก�รบริษัท จำ�นวน 8 ท่�น ซึ่งเหม�ะสมกับขน�ด
ของกิจก�รและก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ
ซึ่งเป็นกรรมก�รตรวจสอบด้วยจำ�นวน 3 ท่�น กรรมก�รบริห�รจำ�นวน 3 ท่�น 
และกรรมก�รที่ไม่เป็นกรรมก�รอิสระและไม่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 2 ท่�น โดย
ประธ�นกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รผู้จัดก�ร ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อให้
เกิดก�รถ่วงดุล ซึ่งกันและกัน โดยผ่�นกระบวนก�รสรรห�และแต่งตั้งต�มที่ระบุ
ไว้ในหัวข้อก�รสรรห�กรรมก�ร คณะกรรมก�รบริษัท มีคุณสมบัติที่กฎหม�ย
และบริษัทกำ�หนด เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ คว�มรู้ ทั้งด้�นทักษะและประสบก�รณ์
ในก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดทิศท�งนโยบ�ย เป้�หม�ย 
แผนง�น และงบประม�ณของบริษัท  ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ก�รบริห�รจัดก�ร
เป็นไปต�มเป้�หม�ยภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และจรรย�บรรณ
ท�งธุรกิจที่บริษัทฯได้กำ�หนดไว้ และเสนอท�งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย จัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในก�ร
ตรวจสอบภ�ยใน และระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง พร้อมทั้งก�รแต่งตั้งคณะ
กรรมก�รบริห�ร และคณะกรรมก�รชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและอื่นๆ ต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม
เพื่อช่วยกลั่นกรองร�ยละเอียด และเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นของคณะ
กรรมก�รและกำ�หนดบทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
บริษัทคณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะอนุกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง โดยกำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลและก�รบริห�รง�นออกจ�ก
กัน นอกจ�กนี้ยังได้กำ�หนดให้มีก�รประเมินผล สอบท�น ติดต�มและร�ยง�น
ผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งสมำ�เสมอในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งได้
กำ�หนดให้มีก�รประชุมอย่�งน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรม�สหลังจ�กผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ได้สอบท�นงบหรือตรวจสอบรับรองงบก�รเงินของบริษัทแล้ว
เสร็จ และผ่�นก�รพิจ�รณ�เห็นชอบจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบทุก
ครั้งแล้ว ร�ยละเอียดก�รจัดก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท และคณะ
กรรมก�รตรวจสอบประจำ�ปี 2560 ได้เปิดเผยไว้ภ�ยใต้หัวข้อก�รจัดก�รใน
ร�ยง�นนี้แล้ว และได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รตรวจ
สอบ ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของตนเองเป็นประจำ�ทุกปี ต�มแบบประเมินผล
ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำ�หรับค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร บริษัทมีนโยบ�ยในก�รกำ�หนด
ค่�ตอบแทนแก่กรรมก�รในระดับเดียวกับอุตส�หกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและ
เหม�ะสมกับคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร โดย
คณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รค่�
ตอบแทนในเบื้องต้น และนำ� เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ส่วนค่�ตอบแทน
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กรรมก�รบริห�รและผู้บริห�รจะพิจ�รณ�โดยเชื่อมโยงกับผลก�รดำ�เนินของบริษัท และผลปฏิบัติง�นของผู้บริห�รแต่ละคน ร�ยละเอียดจำ�นวนค่�
ตอบแทนในปี 2560 ที่บริษัทได้จ่�ยให้แก่กรรมก�รและผู้บริห�รได้ระบุไว้ในหัวข้อก�รจัดก�รแล้ว

นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีและดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งระบบควบคุมภ�ยในที่มีประสิทธิผลโดยมอบ หม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ
รับผิดชอบกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยบริห�รจัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในอย่�งมีประสิทธิภ�พและเพียงพอ โดยครอบคลุมถึงก�รควบคุมท�งก�รเงิน
ก�รดำ�เนินง�น กฎหม�ยก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทโดยมี
หน่วย ง�นตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่ตรวจสอบ และสอบท�นระบบก�รปฏิบัติง�นต่�งๆให้มีประสิทธิภ�พ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดก�รทุจริต 
หรือก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ รวมทั้งได้มีก�รประเมินประสิทธิภ�พของระบบควบคุมภ�ยในต�มองค์ประกอบก�รควบคุมภ�ยใน
ทั้ง 5 หมวดเป็นประจำ�ทุกปี สำ�หรับปี 2560 คณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประเมินผลก�รควบคุมภ�ย ในของบริษัทฯแล้ว
เห็นว่�บริษัทฯ มีก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ ร�ยละเอียดได้เปิดเผยไว้แล้วภ�ยใต้หัวข้อเรื่องก�รควบคุมภ�ยใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯได้กำ�หนดนโยบ�ยควบคุมดูแล เพื่อป้องกันผู้บริห�รหรือผู้เกี่ยวข้องนำ�ข้อมูลภ�ยในของบริษัทไปใช้  เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้�ม
ผู้บริห�รและพนักง�นที่ได้รับทร�บข้อมูลภ�ยในเปิดเผยข้อมูลภ�ยในแก่บุคคล ภ�ยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้�ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อ
ร�ค�หุ้นของบริษัท ห้�มใช้ข้อมูลหรืออำ�น�จหน้�ที่จ�กก�รปฏิบัติง�นทำ�ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวล� 1 เดือน ก่อนก�รเปิด
เผยงบก�รเงินให้แก่ส�ธ�รณชนเพื่อคว�มโปร่งใส และยังได้กำ�หนดให้ผู้บริห�รต้องร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำ�นักง�น
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ต�มพระร�ชบัญญัติหลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม�ตร� 59 อีกด้วย

นอกจ�กนี้ยังกำ�หนดให้มีก�รจัดก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรับรองงบประจำ�ปี หรือสอบท�นงบไตรม�สแล้วเสร็จ เพื่อ
พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทภ�ยในวันเดียวกันกับที่ก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบก�ร
เงินให้ตล�ดหลักทรัพย์ภ�ยในวันเดียวกันหรืออย่�งช้�ในวันรุ่งขึ้น

การแจ้งเบาะแส 
ผู้มีส่วนได้เสีย ส�ม�รถเข้�ถึงบริษัท เพื่อแจ้งเบ�ะแส ม�ยังหัวหน้�ผู้กำ�กับดูแลก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ ได้ทร�บข้อมูล โดยบริษัท จะเก็บข้อมูล
ก�รแจ้งเบ�ะแสเป็นคว�มลับเพื่อปกป้องสิทธิของ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในก�รแจ้งเบ�ะแส โดยระบุช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสไว้ที่ www.
thaiplaspac.com หรือส่งต�มที่อยู่ของบริษัทส่งตรงถึงหัวหน้�ผู้กำ�กับดูแลกฎบัตรได้โดยตรง   

รายงานแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจำาปี 2560
คณะกรรมก�รบริษัท 94.16% 99.43%

คณะกรรมก�รตรวจสอบ 96.76% 99.24%

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 97.22% 100.00%

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 94.00% 98.48%

คณะกรรมก�รสรรห� และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 94.47% 99.54%

ม�กกว่� 85% ดีเยี่ยม / ม�กกว่� 75% ดีม�ก / ม�กกว่� 65% ดี / ม�กกว่� 50% พอใช้ / น้อยกว่� 50% ปรับปรุง

ผลการประเมิน CEO 2560
หมวดที่ 1 : ร�ยง�นสถ�นะผลก�รดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ย  

บริษัทได้กำ�หนดเป้�หม�ยหลักในก�รประเมินคว�มสำ�เร็จ ดังนี้  

1. เป้�หม�ยในก�รขย�ยธุรกิจจ�กก�รวัดผลดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัท ดีม�ก

2. เป้�หม�ยจ�กก�รขย�ยธุรกิจโดยท�งอ้อมจ�กก�รควบรวมธุรกิจ ดีเยี่ยม

หมวดที่ 2: ประสิทธิภ�พในก�รวัดผล จ�กแบบประเมิน 10 ข้อหลัก 94.18%

ม�กกว่� 85% ดีเยี่ยม / ม�กกว่� 75% ดีม�ก / ม�กกว่� 65% ดี / ม�กกว่� 50% พอใช้ / น้อยกว่� 50% ปรับปรุง
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15.
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และความยั่งยืน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  บริษัทมีนโยบ�ยในก�ร
ประกอบกิจก�รที่สุจริตและเป็นธรรมภ�ยใต้ กรอบของกฎหม�ยและจริยธรรม
ท�งธุรกิจของบริษัท ไม่เอ�เปรียบผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยยึดถือก�รปฏิบัติ
ดังนี้

• ก�รแข่งขันที่เป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบ�ยทั้งต่อหน้�และลับหลัง ในก�ร

ทุ่มตล�ด หรือรวมหัวกำ�หนดร�ค�ก�รฮั้วประมูล ในก�รข�ยสินค้� ก�ร

กำ�หนดร�ค�สินค้�จ�กต้นทุนสินค้�และส�ม�รถแข่งขันได้ 

• ก�รเค�รพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ดำ�เนินก�รใดๆที่เกี่ยวข้อง

กับก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ส่งเสริมให้ผู้บริห�ร พนักง�นใช้

ทรัพย�กรและทรัพย์สินของบริษัท อย่�งมีประสิทธิภ�พ ใช้สินค้�และ

บริก�รที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้�หรือก�รกระทำ�ที่เป็นก�ร

ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�  

• ก�รส่งเสริมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยก�รยอมรับ

และปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รประกอบธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมของ

คู่ค้� เช่นก�รป้องกันย�เสพติด ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยต่อต้�นทุจริต

คอร์รัปชั่น ก�รใช้แรงง�นเด็ก สตรี และแรงง�นไม่ถูกกฎหม�ย และส่ง

ผ่�นนโยบ�ยของบริษัทไปยังคู่ค้�อื่นของบริษัทได้ทร�บ และตรวจสอบ

ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยของคู่ค้�

การต่อต้านการทุจริต  
บริษัทมีนโยบ�ยที่ชัดเจนในก�รประกอบกิจก�รที่สุจริตและเป็นธรรม ภ�ยใต้
กรอบของกฎหม�ย ซึ่งได้ถือปฏิบัติม�โดยตลอด 

• นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตและก�รประก�ศเจตน�รมณ์ นอกจ�กก�ร

ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและระเบียบปฏิบัติ ของกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์

และตล�ดหลักทรัพย์ บริษัทยังมีคณะกรรมก�รตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี

ที่ตล�ดหลักทรัพย์ให้ก�รรับรอง และผู้สอบบัญชีภ�ยในที่เป็นบุคคล

ภ�ยนอก ที่คอยดูแลก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มโปร่งใสและยึดมั่นใน

คว�มถูกต้อง บริษัทยังมีก�รปฏิบัติ  

1. ก�รสร้�งจิตสำ�นึก ทัศนคติ ให้กับพนักง�นในก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบด้วย
คว�มซื่อสัตย์ ผ่�นก�รฝึกอบรมภ�ยในของบริษัทอย่�งสมำ�เสมอ

2. จัดว�งระบบก�รทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พ มีระบบก�รตรวจสอบและถ่วงดุล
ก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่ที่เหม�ะสมเพื่อป้องกันก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น

3. ห้�มมิให้ ผู้บริห�ร กรรมก�ร และพนักง�น เรียกร้องหรือ
รับ ผลประโยชน์ ทรัพย์สินใดๆ สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น 
ในก�รจูงใจให้ทำ�หรือไม่ปฏิบัติหน้�ที่ในท�งที่มิชอบ หรือ
ทำ�ให้บริษัทสูญเสียประโยชน์อันชอบธรรม                             

4. แนวปฏิบัติในหน่วยง�นที่เป็นไปต�มนโยบ�ย บริษัทได้แจ้ง
ข้อปฏิบัติเรื่องก�รปฏิบัติง�นอย่�งโปร่งใสและถูกต้องต�ม
กฎหม�ย ในระเบียบเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นและจรรย�บรรรณ
ธุรกิจของบริษัทให้กับพนักง�นได้ทร�บและนำ�สู่ก�รปฏิบัติ
อย่�งจริงจัง 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทมีนโยบ�ยและแนวท�งที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษย
ชน โดยกำ�หนดให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัท 
ปฏิบัติต�มจรรย�บรรณธุรกิจของบริษัทในเรื่องก�รเค�รพหลัก
สิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักง�นบนพื้นฐ�นของศักดิ์ศรีของคว�มเป็น
มนุษย์ ให้คว�มค�รพต่อสิทธิหน้�ที่ส่วนบุคคล โดยบริษัท
จะจ้�งพนักง�นโดยตรงไม่ผ่�นผู้รับเหม�เพื่อทำ�ง�นใน
กระบวนก�รผลิตทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบ�ย
รับพนักง�นโดยไม่มีข้อจำ�กัดเรื่องเพศและอ�ยุ                

2. สนับสนุนและเค�รพในก�รปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ระมัดระวังดูแลมิให้บริษัทเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�ร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นก�รบังคับใช้แรงง�น (Force 
labor) ก�รใช้แรงง�นเด็ก (Child labor) รวมทั้งผ่�นไปยัง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

3. ยึดมั่นในระบบประช�ธิปไตย และส่งเสริมให้พนักง�นใช้
สิทธิเลือกตั้งต�มรัฐธรรมนูญ

4. แสดงเจตจำ�นงและนโยบ�ยในก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
อย่�งเปิดเผยต่อคู่ค้� และผู้มีส่วนได้เสีย.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทมีนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งยึดถือ
ปฏิบัติ  เสมอม�ในเรื่องก�รจ้�งง�นและดูแลแรงง�น ซึ่งเป็น
หนึ่งในห้�ของหลักก�รบริห�รง�น (5 M) ของบริษัทที่  ถือว่�
บุคล�กรของบริษัทเป็นทรัพย�กรที่สำ�คัญ ดังนั้นจึงยึดถือ
ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นแรงง�นไทยในเรื่องต่�ง ๆดังนี้
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1. ก�รจ้�งง�นและแรงง�นสัมพันธ์ นอกจ�กก�รพิจ�รณ�รับพนักง�นโดยไม่มีข้อจำ�กัดในเรื่อง เพศ อ�ยุ เชิ้อช�ติยังมีก�รทำ�สัญญ�จ้�งที่เป็นธรรม
ถูกต้องต�มกฎหม�ยแรงง�น และมีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รแรงง�นสัมพันธ์ซึ่งเลือกตั้งจ�กพนักง�นของบริษัท ทำ�หน้�ที่ดูแลสวัสดิก�รคว�ม
เป็นอยู่ของพนักง�น และยังได้รับก�รรับรองจ�กสำ�นักง�นม�ตรฐ�นแรงง�นไทย กระทรวงแรงง�น

2. คว�มปลอดภัยและชีวอน�มัย บริษัทให้คว�มสำ�คัญในเรื่องคว�มปลอดภัยและสภ�พแวดล้อมในก�รง�นโดยมีคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย
และชีวอน�มัย เจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยในทุกระดับคอยดูแลและให้มีก�รปฏิบัติที่ถูกต้องต�มกฎหม�ยคว�มปลอดภัย จัดอบรมให้คว�มรู้กับ
พนักง�นทุกคนเป็นประจำ�ทุกปี จัดให้มีก�รตรวจร่�งก�ยพนักง�นประจำ�ปีให้กับพนักง�นทุกคน

3. ปฏิบัติต่อพนักง�นทุกคนอย่�งเท่�เทียมกัน ไม่แบ่ง เพศ ก�รศึกษ� เชื้อช�ติ ภ�ยใต้ข้อปฏิบัติในคู่มือจรรย�บรรณพนักง�น ระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท ที่ได้รับก�รรับรองจ�กกรมแรงง�น 

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้ถือปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ดังได้กล่�วม�ในหัวข้อข้�งต้นโดยครอบคลุม
หลักก�รที่ 5 หมวด คือ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

3.  บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

5.  คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักดีในเรื่องก�รรักษ�แวดล้อมและก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งถูกต้องและคุ้มค่� เพื่อเกิดก�รใช้ทรัพย�กรที่มีประสิทธิภ�พและไม่ก่อเกิด
มลภ�วะต�มม� ในปี 2556 บริษัทได้เข้�ร่วมโครง ก�รลดก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�กับกระทรวงพลังง�น และดำ�เนินก�รต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน บริษัท
ส�ม�รถผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นต�มที่โครงก�รกำ�หนด ซึ่งนอกจ�กจะได้ช่วยลดก�รใช้ทรัพย�กรโดยรวม ยังส�ม�รถลดต้นทุนได้อีกส่วนหนึ่ง นอกจ�ก
นี้ยังได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตส�หกรรมอย่�งเคร่งครัด ในก�รกำ�จัดวัสดุเหลือใช้จ�กก�รผลิต อีกทั้งได้ร่วมมือกับ
คู่ค้�ของบริษัทในก�รดำ�เนินก�รด้วย  เพื่อลดและป้องกันก�รเกิดมลภ�วะต่อธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมอย่�งครบวงจร
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โครงการความยั่งยืน (Sustainability CSR – เพื่อพนักงานและชุมชนประจำาปี 2560)

โครงการสวัสดิการเพื่อพนักงาน บาท

1. The ทุนก�รศึกษ�บุตรพนักง�นของบริษัทประจำ�
ปี 2559

เพื่อสนับสนุนด้�นก�รศึกษ�ให้กับบุตรพนักง�น

เกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
• เป็นพนักง�นบริษัทฯ มีอ�ยุก�รทำ�ง�นครบ 5 

ปีขึ้นไป

• ประวัติก�รทำ�ง�นดีตรวจสอบประวัติย้อนหลัง 

3 ปี

• ไม่มีคว�มประพฤติเสื่อมเสียในเรื่ีองง�น และ

เรื่องส่วนตัว

• 1 ทุนต่อ 1 ครอบครัวเท่�นั้น.

เกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา
ระดับประถมศึกษ� 3,000 บ�ท

ระดับมัธยมศึกษ� 3,000 บ�ท

ระดับมัธยมปล�ย,อ�ชีวศึกษ� 5,000 บ�ท

ระดับปริญญ�ตรี 10,000 บ�ท

228,000 238,000

2. ก�รจัดง�นนิทรรศก�รสัปด�ห์คว�มปลอดภัย

• วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดคว�มปลอดภัย 

สุขอน�มัย, แสดงคว�มคิดสร้�งสรรค์, สร้�ง

ลักษณะนิสัยก�รดูแลสภ�พแวดล้อม, คุณภ�พ

สินค้�

แสดงบอร์ดเกร็ดคว�มรู้ด้�นคว�มปลอดภัย 

ระบบคุณภ�พกิจกรรมนันทน�ก�รให้พนักง�นมี

ส่วนร่วมและมีคว�มคิดสร้�งสรรค์

50,000 49,985

3. วิ่งเพื่อสุขภ�พ

• วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้�งสุขภ�พ พล�น�มัย

บุคล�กรภ�ยในองค์กร และสร้�งคว�ม

ส�มัคคี.

แล้วแต่โอก�ส บริษัทสนับสนุนรถรับส่งนำ�ดื่มให้

กับพนักง�น

-

โครงการเพื่อสังคม ชุมชน

1. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนเพื่อให้
คว�มสำ�คัญแก่เด็กและเย�วชน

มอบทุนก�รศึกษ�ให้โรงเรียน

มอบทุนก�รศึกษ�ให้เย�วชน ,ชุมชนท้องถิ่น

19,000 บ�ท

24,000 บ�ท

19,000 บ�ท

21,000 บ�ท

2. ก�รจัดทำ�โครงก�ร CSR Charity And Anti-
Corruption เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเย�วชนด้อย
โอก�สให้คว�มรู้แก่เย�วชนเรื่องภัยของก�ร
คอรัปชั่น

โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนตะโกปิดทอง

ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดร�ชบุรี แสดงบทละครจำ�ลอง

เหตุก�รณ์ทุจริตคอรัปชั่น คุณและโทษของก�ร

ทุจริตคอรัปชั่น

100,000 บ�ท 95,700 บ�ท

รวมงบประม�ณปี 2560 421,000 บ�ท 423,684 บ�ท

โครงการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม   
ในระหว่�งปี 2560 บริษัท ได้จัดทำ�โครงก�ร Sustainability CSR หล�ยโครงก�รซึ่งได้ปฏิบัติม�อย่�งต่อเนื่องทั้งนี้  บริษัทเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญ
ของชุมชน เย�วชน ทั้งระดับท้องถิ่น ให้ได้รับคว�มเท่�เทียมกันรวมทั้งหมด 2 โครงก�ร และ หนึ่งในโครงก�ร บริษัทได้จัดกิจกรรมให้พนักง�นจัด
โครงก�รร่วมกับคู่ค้� SNP Shipping ม�โดยตลอด ซึ่งในปี 2560 นี้ บริษัท ได้จัดให้มีโครงก�ร CSR Charity and Anti-Corruption  ด้วยบริษัท
ได้เล็งเห็นถึงสภ�พสังคมปัจจุบันของเร� ยังมีสภ�พพื้นฐ�นที่ไม่เท่�เทียมกันทั้งหมด มีชุมชนผู้ด้อยโอก�สจำ�นวนม�กที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ
สนับสนุน ดังนั้น บริษัทจึงจัดโครงก�รนี้ขึ้นเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งมอบไปยังชุมชนเหล่�นั้น และยังคงมุ่งมั่นที่จะทำ�เพื่อสังคม ชุมชน ต่อไป โดย
เป้�หม�ย คือ มุ่งกระจ�ยคว�มช่วยเหลือไปยังชุมชนแหล่งทุรกันด�ร เพื่อเป็นก�รให้โอก�สกับเย�วชนผู้ด้อยโอก�ส เพื่อพัฒน�ชุมชนระดับท้องถิ่น 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในก�รช่วยเสริมสร้�งภูมิคุ้มกันให้แก่เย�วชนเพื่อป้องกันก�รเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่นในสังคมปัจจุบันและในอน�คต 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภ�คม 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมกับคู่ค้�บริษัท เอส เอ็น พี ชิปปิง ไปร่วมทำ�กิจกรรมโครงก�รต่อต้�นทุจริตคอรัปชั่น โดยบริษัท ได้
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คัดเลือก โรงเรียน ตำ�รวจตระเวนช�ยแดน ตะโกปิดทอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ สวนผึ้ง จังหวัดร�ชบุรี  ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

รายงานสรุปการบริจาคและมอบทุนการศึกษาระหว่างกิจกรรม Anti-Corruption 2560
ทุนก�รศึกษ�จำ�นวน 10 ทุน ทุนละ 3,000.- 30,000 บ�ท

จัดห�อ�ห�รกล�งวันให้เด็กนักเรียน 6,000 บ�ท

บริจ�คแม่ไก่พันไข่ 100 ตัว 15,000 บ�ท

อุปกรณ์กีฬ� (ลูกวอลเล่ท์บอล 3 ลูก, และลูกบอล 3 ลูก) 2,544 บ�ท

ข้�วส�ร 4 กระสอบ 2,880 บ�ท

เครื่องเขียน 220 ชุด 10,022 บ�ท

เครื่องขย�ยเสียง 9,362 บ�ท

กระเป๋�นักเรียน 1,9891 บ�ท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 95,699 บ�ท

นอกจ�กนั้น บริษัท ยังมีโครงก�รดูแลสุขภ�พชีวอน�มัย พนักง�น และดูแลสิ่งแวดล้อมเริ่มจ�กภ�ยในองค์กร  และก�รพัฒน�บุคล�กรทุกระดับ
ชั้น เพื่อส่งเสริมทักษะ เพื่อให้เกิดทักษะคว�มชำ�น�ญก�ร ทั้งก�รจัดอบรมภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร  ซึ่งจัดให้มีหลักสูตรประจำ�ปี อีกทั้งก�ร
ดูแลพนักง�นโดยเข้�สู่ระบบม�ตรฐ�นแรงง�นไทย และระบบ ISO และระบบคว�มปลอดภัยของผู้บริโภคตั้งแต่ก�รเข้�ถึงกระบวนก�รผลิต ซึ่ง
ครอบคลุมถึงระบบบ่วงโซ่อุปท�น จนถึงมือผู้บริโภค โดยผ่�นระบบ GMP แม้กระทั่งก�รจัดทำ�โครงก�รลดก�รสูญเสีย เพื่อพัฒน�ศักยภ�พ
พนักง�น และก�รสร้�งคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ในก�รปรับปรุงขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นจ�กสิ่งเล็กๆ ภ�ยในองค์กรผ่�นโครงก�ร KAIZEN  

โครงก�รเหล่�นี้ได้จัดตั้งเป็นรูปแบบคณะกรรมก�รผู้ดำ�เนินก�รในกิจกรรมต่�ง ๆ อย่�งเป็นรูปแบบ เหล่�นี้เป็นก�รเริ่มต้นจ�กจุดเล็ก ๆ ภ�ยใน
องค์กร ซึ่ง TPAC เอง ถือเสมือน ส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันคว�มยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย และแผ่ขย�ยต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะได้รับ
มูลค่�เพิ่ม (Value add) จ�กสิ่งเล็กน้อยเหล่�นี้ และส�ม�รถแบ่งปันไปยัง ชุมชน สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเองโดยท�งตรง และท�งอ้อม  

เหล่�นี้ล้วนเป็นกลยุทธ์ของบริษัทที่ทำ�ให้บริษัทเติบโตอย่�งยั่งยืน และส�ม�รถสร้�งสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ จ�กคว�มส�ม�รถของบุคคล�กรที่มีส่วน
ร่วม อันจะนำ�ไปสู่กลยุทธ์ ขององค์กรในภ�พเดียวกันและสนับสนุนกัน และท้�ยที่สุดผลของคุณค่�ที่ได้รับนั้นจะส่งผลต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่�ง
เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง อันทำ�ให้บริษัท ส�ม�รถยืนอยู่ได้ย�วน�น และมีผลประกอบก�รที่อยู่ได้อย่�งต่อเนื่องและมีประสิทธิภ�พ สิ่งที่ได้ดำ�เนิน
ก�ร จะเห็นได้จ�กสถิติก�รร�ยง�นผลประจำ�ปีที่ได้เปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปีนี้

โครงการประหยัดทรัพยากรและดูแลสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์  :
1. เพื่อลดภ�วะโลกร้อน

2. เพื่อลดบริม�ณขยะ 

3. เพื่อลดก�รใช้ทรัพย�กรในก�รผลิตและก�รใช้พลังง�น

โครงการที่ 1 การใช้กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน

กล่องหมุนเวียน 400,000 25.- 10,000,000.
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รายการ ปริมาณการใช้
(กล่อง)/เดือน

ราคา / กล่อง จำานวนเงิน

จำานวนเงินที่สามารถประหยัดทรัพยากรในการผลิตได้ต่อเดือนเป็นจำานวนเงิน 10 ล้านบาท /  เดือน

รายการ ปริมาณการใช้
(กล่อง)/เดือน

นำาหนัก(กรัม)/
กล่อง

จำานวน/ตัน

กล่องหมุนเวียน 400,000. 800 320

ลดปริมาณขยะได้   320   ตัน / เดือน

โครงการที่ 2 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ประจำาปี 2560

ลำาดับที่ มาตรการ วัตถุประสงค์
ระยะเวลา

เงินลงทุน (บาท)เริ่มต้น 
(เดือน/ปี)

สิ้นสุด 
(เดือนปี)

1 เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ (Full Electric) ทดแทน
เครื่องจักรเก่� (Hydraulic) 3 เครื่อง

เพื่อลดก�รทำ�ง�นของ
มอเตอร์

พ.ย. 2559 ม.ค. 2560 8,700,803

2 ติดตั้งฉนวนกันคว�มร้อนที่ Berrel เครื่อง Injection (3 
เครื่อง)

เพือลดก�รทำ�ง�นของ 
Heater

พ.ย. 2559 ม.ค. 2560 40,500

3 เปลี่ยนเครื่อง Chiller แบบระบบ Air Cool เป็นเครื่อง 
Chiller แบบระบบ Water Cool จำ�นวน 1 เครื่อง

เพื่อลดก�รใช้พลังง�นด้�น
ทำ�คว�มเย็น

ต.ค. 2559 ม.ค. 2560 1,934,546

4 ทะยอยเปลี่ยนหลอดไฟจ�ก T8-36W เป็น LED 20W 
TPAC2 (253 หลอด)

เพื่อลดก�รใช้พลังง�นด้�น
แสงสว่�ง

มี.ค. 2560 เม.ย. 2560 74,635

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฎิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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สำาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า  
ระยะเวลาดำาเนินการ

สถานภาพ

การดำาเนิน

การ

เงินลงทุน ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามแผนดำาเนิน

การ

ที่เกิดขึ้นจริง

ตามเป้าหมาย ที่เกิดขึ้นจริง

ตามแผน 

(บาท)

ลงทุนจริง 

(บาท)

ไฟฟ้า ไฟฟ้า

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ - 

ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ - 

ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

1 เปลี่ยนเครื่องฉีดใหม่จ�กระบบไฮดรอลิค เป็นระบบไฟฟ้�ทั้งหมด

พ.ย. 59 - ม.ค. 60 พ.ย. 59 - ม.ค. 60 ดำ�เนินก�รแล้ว 8,500,000 8,344,905 45.00 359,629 1,258,702 43.74 349,560 1,223,460

2 ติดตั้งฉนวนกันคว�มร้อนที่ Barrel - เครื่อง Injection (เครื่องใหม่)

พ.ย. 59 - ม.ค. 60 พ.ย. 59 - ม.ค. 60 ดำ�เนินก�รแล้ว 45,000 40,500 1.8 11,664 40,824 1.53 9,915 34,703

3 เปลี่ยนเครื่องทำ�นำ�เย็นจ�กระบบ Air Cool เป็น Water Cool

ต.ค. 59 - ม.ค. 60 ต.ค. 59 - ม.ค. 60 ดำ�เนินก�รแล้ว 2,000,000 2,191,017 20.00 172,800 697,888 17.80 154,061 533,050

4 เปลี่ยนหลอดไฟจ�กหลอดฟลูออเรสเซนส์ T8 - 36W เป็นหลอด LED - 20W

ม.ค. 60 - มิ.ย. 60 ม.ค. 60 - มิ.ย. 60 ดำ�เนินก�รแล้ว 80,000 74,635 6.50 15,600 64,600 6.60 15,787 55,255

รวมทั้งสิ้น 10,625,000 10,651,057 559,693 1,952,014 529,323 1,846,468

นวัตกรรม 
นวัตกรรมเครื่องจักร หุ่นยนต์ทดแทนแรงง�น

1) เครื่องกลมือจับชิ้นงาน พร้อมกล้องอัตโนมัติตรวจสอบคุณภาพสินค้า. 
ก�รใช้ง�น 1. ใช้ที่กระบวนก�รฉีดพล�สติก สำ�หรับสินค้�ถ้วยโยเกิร์ต

  2. เครื่องกลมือจับชิ้นง�น จะหยิบชิ้นง�นออกจ�กแม่พิมพ์หลังจ�กฉีดขึ้นรูปเสร็จ, ชิ้นง�นจะถูกให้วิ่งผ่�น กล้องตรวจจับ
คุณภ�พ แล้วนำ�ม�จัดเรียงกันเป็น Stack เพื่อให้พนักง�นนำ�ไปบรรจุลงกล่องต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ :  1. ลดก�รใช้ทรัพย�กรด้�นแรงง�น จ�กเดิมใช้ 5 คน/shift ลดลงเหลือ 2 คน/กะ โดยยังคงปริม�ณประสิทธิภ�พในก�รผลิตดัง
เดิม

  2. ลดข้อร้องเรียนด้�นคุณภ�พจ�กลูกค้� เนื่องจ�กมีขั้นตอนก�รตรวจสอบคุณภ�พสินค้� 100% ด้วยเทคโนโลยี “Photo 
Camera Detector”

2) เครื่องกลปิดฝาด้านบนอัตโนมัติสำาหรับผลิตภัณฑ์ กระปุกหมากฝรั่ง:  
ก�รใช้ง�น :    1. ใช้ที่กระบวนก�รฉีดพล�สติก สำ�หรับสินค้� SPOD (กระปุกหม�กฝรั่ง)

          2.  Robot จะหยิบชิ้นง�นออกจ�กแม่พิมพ์หลังจ�กฉีดขึ้นรูปเสร็จ, หลังจ�กนั้น Robot จะปิดฝ�ชิ้นง�นอัตโนมัติและนำ�ชิ้น
ง�นที่ปิดฝ�แล้วไปยืนยันว่�ปิดฝ�ได้สมบูรณ์ แล้วจึงนำ�ชิ้น   ว�งไปว�งเรียงลงบน Conveyor เพื่อให้พนักง�นนำ�ไปบรรจุลงกล่องต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ  1. ลดก�รใช้ทรัพย�กรด้�นแรงง�น จ�กเดิมใช้ 10 คน/shift ลดลงเหลือ 5 คน/กะ โดยยังคงปริม�ณประสิทธิภ�พในก�รผลิต
ดังเดิม

  2. ลดข้อร้องเรียนด้�นคุณภ�พจ�กลูกค้� เนื่องจ�กมีขั้นตอนก�รตรวจสอบคุณภ�พสินค้�  ด้�นก�รปิดฝ�ได้ 100% ด้วย
เทคโนโลยี
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โครงการดูแลสุขชีวอนามัย ในสถานที่ปฏิบัติการ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2560

  TPAC1 TPAC2 TPAC3

เป้�หม�ย  (ชั่วโมง) 969,600 1,543,200 600,000

จำ�นวนวันเป้�หม�ย (วัน) 120 วัน 300 วัน 500 วัน

สถิติที่ดีที่สุด  (ชั่วโมง) 866,984 1,157,400 517,968

สถิติปัจจุบัน   (ชั่วโมง)  22,624 214,512 596,752

จำ�นวนวัน ณ วันบันทึก 29 วัน 43 วัน 445 วัน

งบประมาณตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ประจำาปี พ.ศ. 2560
บริษัท พลาสติค หีบห่อไทย จำากัด (มหาชน)

ที่ รายละเอียด ผล ความถี่ งบประมาณ (บาท) ใช้จริง ผู้รับผิดชอบ

1 เจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยระดับหัวหน้�ง�น P 2 / ปี 30,000 97,425 คปอ.

2 ก�รปฐมพย�บ�ลและก�รช่วยเหลือผู้บ�ดเจ็บเบื้องต้น P 1 / ปี 15,000 11,332 คปอ.

3 ก�รปฏิบัติง�นกับปันจั่นอย่�งปลอดภัย P 1 / ปี 50,000 46,974 จป.ว 

4 ก�รใช้ง�นและขับขี่รถยนอย่�งปลอดภัย P 2 / ปี 15,000 2,495 จป.ว

5 “ซ้อมอพยพและซ้อมหนีไฟ” P 1 / ปี 16,000 16,000 จป.ว

6 ตรวจสอบระบบสัญญ�ณแจ้งเหตุอัตโนมัติ P 1 / ปี 50,000 50,000 จป.ว

7 ตรวจสอบระบบ Fire Pump  (Performance Test) P 1 / ปี 35,000 20,000 จป.ว 

8 ซ่อมบำ�รุงระบบ Fire Pump P 1 / ปี 28,000 13,500 จป.ว

9 ก�รตรวจสอบสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น  

(แสง เสียง คว�มร้อน)

P 1 / ปั 25,000 33,000 จป.ว

10 ตรวจวัดคุณภ�พนำ�ดื่ม P 1 / ปี 28,000 12,450 จป.ว

11 ก�รตรวจสอบโครงสร้�งอ�ค�ร TPAC 2. P 1 / ปี 40,000 35,500 จป.ว

12 ตรวจสอบระบบไฟฟ้�ประจำ�ปี TPAC 1,2,3 P 1 / ปี 20,000 7,500 จป.ว

13 ตรวจสอบระบบส�ยล่อฟ้�ประจำ�ปี P 1 / ปี 25,000 22,000 จป.ว

14 ตรวจสอบรถยกที่ใช้ก๊�ซปิโตรเลียม 4 คัน 1 / ปี 8,000 6,000 จป.ว

15 ก�รตรวจสอบปันจั่น / เครน P 4 / ปี 92,000 129,460 จป.ว

16 ก�รประชุมคณะกรรมก�รคว�มปลอดถัยฯ และร�ยง�นก�ร

ประชุม

P อย่�งน้อย 1 

ครั้ง / ปี

7,800 7,500 จป.ว

17 อบรมทีมดับเพลิง (ภ�ยนอก)   P 2 / ปี 50,000 93,500 จป.ว

18 จัดซื้อชุดและอุปกรณ์ดับเพลิงเพิ่มเติม P 1 / ปี 100,000 44,350 จป.ว

19 ป้�ยโครงก�ร , ป้�ยนโยบ�ยด้�นคว�มปลอดภัย P 1 ครั้ง / 

เดือน

12,000 95,023 จป.ว

20 กิจกรรมสัปด�ห์คว�มปลอดภัย P 1 / ปี 10,000 49,985 จป.ว

P     ระยะเวล�ที่กำ�หนดจะดำ�เนินก�ร รวม 656,800 793,994
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สถิติการฝึกอบรมพนักงานประจำาปี 2560

ชื่อหลักสูตร ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4 ปี2560
วัน ชั่วโมง วัน ชั่วโมง วัน ชั่วโมง วัน ชั่วโมง วัน ชั่วโมง

การอบรมด้านความปลอดภัย

ระบบ 5ส - Kaizen 2 9 - - - - - - 45 293

ระบบก�รจัด ด้�นพลังง�น 0.5 4 2 12 - - 2 12

ระบบ Zero Defect 1 6 - - - - - -

ระบบ Safety 1 6 5 50 16 96 9 58

ระบบ Food Safety - - 5 30 1 6 - -

ระบบ มรท. 0.5 4 - - - - - -

รวม 5 29 12 92 17 102 11 70

ก�รเพิ่มทักษะในก�รทำ�ง�น           

ผู้บริห�ร 6 36 - - 3 22 3.5 22 45 292

ผู้จัดก�ร / หัวหน้�แผนก 2.5 16 5.5 34 3.5 26 4 26

พนักง�น 2 12 6 38 5.5 36 3.5 24

รวม 10.5 64 11.5 72 12 84 11 72

ก�รอบรมอื่นๆ           

ภ�คบังคับ 1 6 1 6 - - 3 18 5 30

รวม 1 6 1 6 - - 3 18

ผลรวมทั้งหมด 16.5 99 24.5 170 29 186 25 160 95 615

 01  ระบบ 5S-Kaizen
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รหัส

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร สภาบัน ภายใน ภายนอก ระดับ จำานวน ช.ม. แล้วเสร็จ

0101 โครงก�รพัฒน�นอกสถ�นที่ “ระบบ

คุณภ�พ 5ส. - Kaizen Walk Really

โรงเรียนน�ยร้อยพระ

จุลจอมเกล้� นครน�ยก

P 1-5 56 9 P

04  ระบบการจัดการด้านพลังงาน
0401 โครงก�รส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้น

ตล�ดอนุรักษ์พลังง�นโดยกลไก

บริษัทจัดก�รพลังง�น (ESCO)

สถ�บันพลังง�นเพื่อ

อุตส�หกรรม  

สภ�อุตส�หกรรมฯ

P 5 1 4 P

0402 เทคนิคก�รลดค่�ใช้ไฟฟ้�ในโรงง�น

อุตส�หกรรมด้วยก�รใช้ข้อมูลเชิงสถิติ

สถ�บันพลังง�นเพื่อ

อุตส�หกรรม  

สภ�อุตส�หกรรมฯ

P  4-5 3 6 P

0403 โครงก�รพัฒน�ปรับปรุงและส่งเสริม

ก�รใช้โปรแกรมบริห�รจัดก�รขนส่ง

เพื่อก�รประหยัดพลังง�น

สภ�อุตส�หกรรมแห่ง

ประเทศไทย

P 5-

บริห�ร

2 6 P

0404 เทคนิคก�รลดค่�ไฟฟ้�ของระบบ

อ�ก�ศอัด

ศูนย์อนุรักษ์พลังง�นแห่ง

ประเทศไทย

P 5 2 6 P

0405 ก�รบริห�รจัดก�รโหลดของเครื่องอัด

อ�ก�ศ

ศูนย์อนุรักษ์พลังง�นแห่ง

ประเทศไทย

P 5 2 6 P

05  ระบบ Zero Defect
0501 2017 ZD Development Program 

Kick Off(25ก.พ.60)

คณะกรรมก�ร Zero Defect P  2-5 36 6 P

06  ระบบ Safety
0601 ก�รขับรถยก Electric pallet truck 

" รุ่นที่ 1/2560(28ก.พ.60)

คุณสมัคร กระแสเทพ P  1-3 11 6  P

0602 ก�รปฐมพย�บ�ลและกู้ชีพขั้นพื้นฐ�น 

(First Aid and Basic Life Support  

รุ่น 1

คุณณัฐนิช� ทองอ่วม P  1-4 20 6  P

0603 ผู้บังคับปันจั่นเหนือศรีษะ และปันจั่น

ชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ,ผู้ให้สัญญ�ณ

แก่ผู้บังคับปันจั่น ผู้ยึดเก�ะวัสดุ , ผู้

ควบคุมก�รใช้ปันจั่น 

สม�คมคว�มปลอดภัยและ

อน�มัยในก�รทำ�ง�น

P  3-5 8 18  P

0604 ก�รดับเพลิงขั้นก้�วหน้� (Advanced 

Fire Fighting )

สม�คมอ�ส�สมัครบรรเท�

ส�ธ�รณภัย

P  1-2 5 26  P

0605 ผู้บังคับปันจั่นเหนือศรีษะ และปันจั่น

ข�สูง และปันจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

คุณสมัคร กระแสเทพ P  1-3 8 12  P

0606 ประชุมชี้แจงก�รขับเคลื่อนก�ร

บริห�รและก�รจัดก�รด้�นคว�ม

ปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พ

แวดล้อมในก�รทำ�ง�นในสถ�น

ประกอบกิจก�ร 

สำ�นักง�นสวัสดิก�รและ

คุ้มครองแรงง�นพื้นที่ 2

P  บริห�ร 1 6  P
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0607 ผู้บังคับปันจั่นเหนือศรีษะ และปันจั่น

ข�สูง และปันจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

อย่�งปลอดภัย

คุณสมัคร กระแสเทพ P  1-4 18 12  P

0608 ผู้บังคับปันจั่นเหนือศรีษะ และปันจั่น

ข�สูง และปันจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

อย่�งปลอดภัย

คุณสมัคร กระแสเทพ P  1-4 15 12  P

0609 ผู้บังคับปันจั่นเหนือศรีษะ และปันจั่น

ข�สูง และปันจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

อย่�งปลอดภัย

คุณสมัคร กระแสเทพ P  1-4 17 12  P

0610 เจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยในก�ร

ทำ�ง�น ระดับบริห�ร

คุณอรุณเดช ม�รัตน์ P 5-

บริห�ร

25 12  P

0611 เจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยในก�ร

ทำ�ง�น ระดับหัวหน้�ง�น รุ่น 1

คุณอรุณเดช ม�รัตน์ P 2-

บริห�ร

30 12  P

0612 เจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยในก�ร

ทำ�ง�น ระดับหัวหน้�ง�น รุ่น 2

คุณศิริมงคล ไกรสุข P 2-

บริห�ร

28 12  P

0613 ก�รขับรถ Forklift อย่�งถูกวิธีและ

ปลอดภัย

คุณสมัคร กระแสเทพ P  1-5 9 6  P

0614 ผู้บังคับปันจั่นเหนือศรีษะ และปันจั่น

ข�สูง และปันจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

อย่�งปลอดภัย

คุณสมัคร กระแสเทพ P  1-4 5 12  P

0615 ผู้บังคับปันจั่นเหนือศรีษะ และปันจั่น

ข�สูง และปันจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

อย่�งปลอดภัย

คุณสมัคร กระแสเทพ P  1-4 8 12  P

0616 ก�รดับเพลิงขั้นก้�วหน้� (Advanced 

Fire Fighting ) 606

สม�คมอ�ส�สมัครบรรเท�

ส�ธ�รณภัย

P  1-3 5 26  P

0617 โครงก�รซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพ

หนีไฟประจำ�ปี 2560 (2 รอบ ๆ ละ 

4  ชม.)

ย�มเซฟตี้ P 1-Executive 788 8  P

07 Thai Labor-Standard System 
0701  เสวน�หัวข้อ ก�รบริห�รสวัสดิก�ร

อย่�งไรให้ได้ใจพนักง�น

ชมรมบริห�รทรัพย�กรบุคคล

บ�งขุนเทียน

P  3-4 2 4  P

08 Training Needs
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0801  เทคนิคก�รป้องกันคว�มผิดพล�ด

ด้วย Poka Yoke  รุ่น 1

บจก.เอเซีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ P  1-4 32 6 P

0802  เทคนิคก�รป้องกันคว�มผิดพล�ด

ด้วย Poka Yoke  รุ่น 2

บจก.เอเซีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ P  1-5 44 6 P

09 อบรมภายนอก
0901 PLANT DIRECTOR รุ่น 2(17ก.พ.-

24 มี.ค.60)

สม�คมส่งเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุ่น)

P Executive 1 36 P

0902  จัดทำ�ร�ยก�รและเอกส�รหลัก

ฐ�นให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงิน และหลักเกณฑ์

ท�งภ�ษี เพื่อก�รคำ�นวณกำ�ไรสุทธิ

ให้ถูกต้องต�มแบบ ภงด. 50 ประจำ�

ปี 2559 ซึ่งต้องยื่นแบบในเดือน

พฤษภ�คม 2560 (13 มี.ค.60)

สรรพ�กรส�ส์น P 5-

บริห�ร

2 6 P

0903 Update รูปแบบงบก�รเงินล่�สุด 

และปัญห�ก�รจัดทำ�บัญชี 1/2 วันไม่

ยื่น (7 ก.ค.60)

ธรรมนิติ P 3-

บริห�ร

3 4 P

0904 Update ม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี

ปี 2560-2561 และบทเรียนจ�ก

ร�ยง�นผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตแบบ

ใหม่(24 ก.ค.60)

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� P บริห�ร 1 6 P

0905 MD&A Best Practice -Learn 

From The Pros

ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

P บริห�ร 2 4 P

0906 Cross-Border Mergers and 

Acquisitions

ธน�ค�รทห�รไทย P บริห�ร 2 4 P

0907 พลิกโฉมธุรกิจ พิชิตภ�รกิจ 4.0 IRPC P  4-5 2 4 P

0908 เทคนิคก�รวิเคร�ะห์โครงก�รลงทุน 

และกลยุทธ์ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มอย่�งยั่งยืนให้กับ

กิจก�ร

ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

P บริห�ร 1 12 P

0909 SCP Straight Through ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

P 5 1 4 P

0910 เรียนรู้และจัดก�รร�ยง�นท�งภ�ษ๊ให้

ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มม�กกว่�ที่จ่�ย

ไปจริง

สรรพ�กรส�ส์น P  3-5 3 6 P

0911 ภ�ษียุคดิจิตอล สิ่งที่นักบัญชีต้องเต

รียมตัว

ธรรมนิติ P  3-5 2 4 P

0912 ก�รจัดก�รท�งก�รเงินเชิงกลยุทธ์ สถ�บันบัณฑิต

พัฒนบริห�รศ�สตร์

P 5 2 4 P
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0913 IR Workshop 4/2560 

Understanding the expectations 

of institution investors

ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

P 5 1 4 P

10 อบรมภาคบังคับ
1001 ปฐมนิเทศ และ OJT มนภัสสร P P

1002 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

คุณภ�พภ�ยในบริษัทฯ รุ่นที่ 1/60

ตัวแทนระบบคุณภ�พ P  1-4 46 6 P

1003 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

คุณภ�พภ�ยในบริษัทฯ" รุ่นที่ 2/60

ตัวแทนระบบคุณภ�พ P  1-5 41 6 P

1004 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

คุณภ�พภ�ยในบริษัทฯ รุ่นที่ 3/60

ตัวแทนระบบคุณภ�พ P  1-4 100 6 P

1005 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

คุณภ�พภ�ยในบริษัทฯ รุ่นที่ 4/60

ตัวแทนระบบคุณภ�พ P  1-4 74 6 P

1006 คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

คุณภ�พภ�ยในบริษัทฯ รุ่นที่ 5/60

ตัวแทนระบบคุณภ�พ P  1-4 78 6 P

11 เพิ่มทักษะและเทคนิคในการทำางาน 
1101 ยุทธศ�สตร์ใหม่ในก�รบริห�รง�นจัด

ซื้อ และก�รจัดก�รซัพพล�ยเออร์

อย่�งมือโปร

บจก. อัลฟ่� แมเนจเมนท์ 

คอนซัลแตนท์

P 3 1 6 P

1102 เตรียมคว�มพร้อมเพื่อจะทำ�ง�นจัด

ซื้อสินค้�จ�กต่�งประเทศ

บจก. อัลฟ่� แมเนจเมนท์ 

คอนซัลแตนท์

P 5 1 6 P

1103  Competency Based 

Management

ชมรมบริห�รทรัพย�กรบุคคล

บ�งขุนเทียน

P  4-6 2 6 P

1104 Plastic Packaging Regulations 

Seminar 

HMC Polymers P 4 2 4 P

1105 Company Snapshot Program 

Training

Mai P 4 1 4 P

1106 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พธุรกิจทั้ง

ซัพพล�ยเชนผ่�นเทคนิค Lean Six 

Sigma สำ�หรับผู้บริห�รแลเจ้�ของ

กิจก�ร ระดับ White Belt(18-20 

พ.ค.60) 

บมจ..ไทยเพรซิเดนท์ P บริห�ร 1 18 P

1107 Mindpower Discover how 

michael used NLP (20 พ.ค.60) 

ไม่ยื่น

Speed Chang co.th P 5 1 6 P

1108 Toward a Sustainable Future HMC Polymers P 5 1 4 P

1109 ก�รขจัดคว�มสูญเปล่�ออกจ�ก

ระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�ง (Lean 

Procurement)

บจก.วันสเต็ป เทรนนิ่ง 

เซ็นเตอร์

P 4 1 6 P
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1110 เทคนิคก�รใช้เครื่องจักรเป่�ขวด

พล�สติก "SINCO"

บจก.ซินโก P  4-5 3 6 P

1111 กลัวทำ�ผิด พรก.แรงง�นต่�งด้�ว-ฟัง

ท�งนี้

สภ�อุตส�หกรรมแห่งระเทศ

ไทย

P 3-

บริห�ร

2 4 P

1112 เทคนิคก�รใช้เครื่องจักรเป่�ขวด

พล�สติกระยะสั้น

บจก.ซินโก P  3-4 4 18 P

1113 ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ว่�ด้วย

ก�รคุ้มครองแรงง�น และ ร่�ง 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงง�น (ฉบับ

ที่..พ.ศ....) / - กฎหม�ยแรงง�นฯ ที่

ปรับปรุงใหม่ ปี 2560 ที่ท่�นจะรู้จริง 

และทำ�ให้ถูกกฎหม�ย

ชมรมบริห�รทรัพย�กรบุคคล

บ�งขุนเทียน

P 3-

บริห�ร

2 6 P

1114 โครงก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รชี้แจง

แนวท�งก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยก�ร

จ้�งง�นคนพิก�รในสถ�นประกอบ

ก�ร

กรมส่งเสริมและพัฒน�

คุณภ�พคนพิก�ร

P บริห�ร 1 6 P

1115 ก�รประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นก�ร

ปฏิรูประบบบำ�น�ญประกันสังคม

สำ�นักง�นประกันสังคมพื้นที่ 7 P 3-

บริห�ร

2 6 P

12 การเพิ่มทักษะในการบริหารงาน
1201 SCG Chemicals Digest บจก.เอสซีจี พล�สติกส์ P บริห�ร 2 4 P

1202 ก�รเตรียมคว�มพร้อมของบริษัทจด

ทะเบียนกับ CG Code ใหม่

ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

P บริห�ร 2 4 P

1203 กำ�หนดคุณสมบัติ CFO และสมุห์

บัญชี ,ก�รปรับปรุงก�รกำ�หนด 

Record Date ฯ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

P บริห�ร 1 4 P

1204 SCG Chemicals Digest ครั้งที่ 2 

ประจำ�ปี 2560

บจก.เอสซีจี พล�สติกส์ P บริห�ร 2 6 P

15   ระบบ Food Safety
1501 HACCP risk assessment & 

analysis course (11-12 พ.ค.60)

BSI Group P 4-

บริห�ร

33 12 P
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1502 ข้อกำ�หนดและก�รประยุกต์ใช้  ISO/

TS 22002-4 (15 พ.ค.60)

BSI Group P 4-

บริห�ร

33 6 P

1503 ระบบก�รจัดก�รด้�นคว�ม

ปลอดภัยของอ�ห�ร  Food Safety 

Management Systems ( ISO 

22000:2005) " 

BSI Group P 4-

บริห�ร

33 12 P

1504 ก�รตรวจประเมินภ�ยใน (IQA FSSC 

Training)

BSI Group P 4-

บริห�ร

36 6 P
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เรียน คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท ประกอบ
ด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ท่�น ซึ่งมี
ประสบก�รณ์หล�กหล�ย อันเกี่ยวเนื่อง ใน
ด้�นก�รบัญชี ก�รเงิน เศรษฐศ�สตร์ กฎหม�ย 
และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหม�ะสมต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะ
กรรมก�รตรวจสอบ คว�มน่�เชื่อถือและคว�ม
ถูกต้องของร�ยง�นท�งก�รเงิน เพื่อให้เป็น
ไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและเป็นไป
ต�มกฎข้อบังคับของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.) 
และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีว�ระในตำ�แหน่ง 
3 ปีนับจ�กวันที่ได้รับแต่งตั้ง คณะกรรมก�ร 
ดังนี้:

นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
ตำาแหน่ง : กรรมก�รอิสระและประธ�น

กรรมก�รตรวจสอบ
จำานวนครั้ง 
ที่เข้าร่วมประชุม : 5/5

นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
จำานวนครั้ง 
ที่เข้าร่วมประชุม : 5/5 

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
จำานวนครั้ง 
ที่เข้าร่วมประชุม : 4/5

หม�ยเหตุ  คณะกรรมก�รตรวจสอบปัจจุบันได้รับแต่งตั้งในว�ระก�ร

ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 6/2558 

โดยมี น�งส�วอนงค์ สมพิทย�นุรักษ์ เป็น
เลข�นุก�ร และผู้ประส�นง�นในน�มของ
กรรมก�รตรวจสอบ เพื่อประส�นง�นไปยัง
ฝ่�ยจัดก�ร

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติง�นภ�ย
ใต้ขอบเขตคว�มรับผิดชอบต�มที่ได้รับมอบ
หม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทต�มกฎบัตรที่
กำ�หนดไว้ ซึ่งกรรมก�รได้เห็นชอบหน้�ที่คว�ม
รับผิดชอบ ต�มมติที่ประชุมกรรมก�รบริษัท 
ลงวันที่ 12 ธันว�คม 2560 คณะกรรมก�ร 
ขอร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2560 
ซึ่งได้มีก�รประชุม 5 ครั้ง ก�รประชุมคณะ
กรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยก�รให้
คำ�ปรึกษ�กับผู้บริห�ร ผู้ตรวจสอบภ�ยในและ 
ผู้ตรวจสอบภ�ยนอก คณะกรรมก�รตรวจ
สอบพบผู้ตรวจสอบภ�ยในและผู้ตรวจสอบ
ภ�ยนอกโดยที่ไม่มีผู้บริห�รเข้�ร่วมประชุม
เป็นจำ�นวน 5 ครั้ง หัวข้อต�มว�ระของคณะ
กรรมก�รตรวจสอบที่ได้ดำ�เนินก�ร ประกอบ
ด้วยดังนี้

ประกอบด้วยวาระดังนี้
1. พิจ�รณ� และรับทร�บร�ยง�นก�รตรวจ
สอบภ�ยในประจำ�ไตรม�ส

2. พิจ�รณ� รับรองผลก�รตรวจสอบงบก�ร
เงินประจำ�ไตรม�ส

3. พิจ�รณ�คว�มคืบหน้�ของก�รปรับปรุง
นโยบ�ยก�รบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับ ระบบ
ม�ตรฐ�นบัญชี

4. พิจ�รณ� รับทร�บคว�มคืบหน้� ก�ร
ปรับปรุงระบบ Account Software

5. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นก�รจัดตั้งบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ

6. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นก�รเข้�ลงทุน
ใน Sunrise Containers Limited ซึ่งเป็น
ร�ยก�รได้ม�ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

7. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นก�รเข้�ทำ�สัญญ�กู้ยืม
เงินกับสถ�บันก�รเงิน

8. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นก�รแต่งตั้งที่ปรึกษ�
ท�งก�รเงินอิสระ

9. คณะกรรมก�รตรวจสอบคัดเลือกและเสนอ
ให้บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท แต่งตั้งให้ คุณพิมพ์ใจ ม�นิต
ขจรกิจ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่ 
4521 หรือ น�ยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ตรวจ
สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่  3182 หรือน�ย
ชยพล ศุภเศรษฐนนท์  ผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญ�ต เลขที่ 3972 หรือคุณรุ้งนภ� เลิศ
สุวรรณกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญ�ต เลข
ที่ 3516  ให้เป็นผู้สอบบัญชีอิสระ ในปี 2561 
โดยมีค่�ตรวจสอบบัญชี 1,590,000.-บ�ท ก�ร
คัดเลือกผู้สอบบัญชีอิสระคำ�นึงถึงคว�มเป็น
อิสระ คว�มรู้คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และค่�สอบบัญชี

10. คณะกรรมก�รตรวจสอบได้จัดตั้งให้ 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษ� 
จำ�กัด เป็นผู้ตรวจสอบภ�ยใน ในปี 2560 ก�ร
คัดเลือกผู้ตรวจสอบภ�ยในคำ�นึงถึงคว�ม

16.
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ�าปี 2560
นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
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เป็นอิสระ คว�มรู้คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และคว�มสมเหตุสมผลของค่�ตรวจสอบ มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นไปต�มหลักก�ร
ตรวจสอบภ�ยใน และเป็นไปต�มกฎข้อบังคับและข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ พรบ. ตล�ดหลักทรัพย์ และคณะกรรมก�รกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.) ในเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

คณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้ปฏิบัติภ�รกิจต�มกฎบัตรของบริษัท และต�มขอบเขตที่กำ�หนดโดยคณะกรรมก�รบริห�ร โดยต�มข้อกำ�หนดของ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในปี 2560 บมจ. พล�สติกและหีบห่อไทยซึ่ง ได้ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ มีประสิทธิภ�พ 
โดยคณะกรรมก�ร ได้ปฏิบัติหน้�ที่ อย่�งครบถ้วน และได้ทำ�ก�รประเมินตนเองร�ยบุคคล และร�ยคณะ เพื่อเสนอผลก�รดำ�เนินง�น รวมถึงให้คำ�
ปรึกษ� และให้คว�มเห็นประเด็นสำ�คัญ อันมีผลเกี่ยวกับกิจก�ร ต่อคณะกรรมก�รบริษัททร�บอย่�งสมำ�เสมอ ทุกไตรม�ส

น�ย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
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เรียน คณะกรรมก�รบริษัท 

คณะกรรมก�รสรรห� และพิจ�รณ�ค่�
ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 6 
ท่�น ที่มีประสบก�รณ์ท�งด้�นก�ร คัดเลือก
บุคคลที่มีคว�มส�ม�รถ และเหม�ะสมเข้�ม�
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูง และกรรมก�ร
บริษัท อีกทั้งยังมีประสบก�รณ์ในก�รกำ�หนด
ค่�ตอบแทนที่เหม�ะสม ซึ่งกรรมก�รทุกท่�น
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมต่อก�รปฏิบัติ
หน้�ที่ในฐ�นะกรรมก�รสรรห� และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปต�ม
หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และเป็นไปต�มกฎ
ข้อบังคับของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.) และ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) คณะ
กรรมก�รสรรห� และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน มี
ว�ระในตำ�แหน่ง 2 ปีนับจ�กวันที่ได้รับแต่งตั้ง 
และจะหมดว�ระ ต�มคณะกรรมก�รบริษัท 
ถ้�กรรมก�รสรรห�อยู่ในคณะกรรมก�รบริษัท 
ซึ่งประกอบด้วย:

1. นายกรานต์  
ฉายาวิจิตรศิลป์ 
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� และพิจ�รณ�

ค่�ตอบแทน 

2. นาย เควิน  คูมาร์ ชาร์มา
กรรมก�ร

3. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
กรรมก�ร

4. นาย อโลค กุมาร์ โกธารี
กรรมก�ร ( ล�ออก ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560)

5. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมก�ร

6. นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
กรรมก�ร
หม�ยเหตุ  คณะกรรมก�รสรรห� และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนปัจจุบัน ได้รับ

แต่งตั้งกลับเข้�ม�ใหม่ในว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 5/2559 

โดยมี น�งส�ว อนงค์ สมพิทย�นุรักษ์ เป็นเลข�นุก�ร  

รายงานคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน ประจ�าปี 
2560
น�ย กร�นต์ ฉ�ย�วิจิตรศิลป์

ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจ�รณ�องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะ

กรรมก�รบริษัทฯ โดยรวมและร�ยบุคคล
ที่เหม�ะสมกับขน�ด ประเภท และคว�ม
ซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้�น
ก�รศึกษ� คว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ ทักษะ 
ประสบก�รณ์ คว�มส�ม�รถเฉพ�ะด้�นที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คว�มเป็น
อิสระต�มหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำ�หนด 
รวมทั้งจัดทำ�และทบทวนแผนก�รสืบทอด
ตำ�แหน่ง (Succession Plan) ของผู้
บริห�รสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมคว�ม
พร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอด
ง�น เพื่อให้ก�รบริห�รง�นของบริษัทฯ 
ส�ม�รถดำ�เนินได้อย่�งต่อเนื่อง

2. สรรห� และคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้
รับก�รเสนอชื่อเป็นกรรมก�รประธ�น
เจ้�หน้�ที่บริห�ร, กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
และผู้บริห�รระดับสูง ภ�ยใต้กฎหม�ยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้

 2.1 กำ�หนด หลักเกณฑ์ก�ร
พิจ�รณ�บุคคล ที่สมควรได้รับก�รเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมก�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�ร, กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และผู้บริห�ร
ระดับสูงของบริษัท

 2.2 หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�
ต้องสอดคล้องกับกฎหม�ย และข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติต�มกฎหม�ย และข้อกำ�หนดของ
ตล�ดหลักทรัพย์ 

3. คณะกรรมก�รสรรห�มีหน้�ที่ พิจ�รณ�ค่�
ตอบแทนดังนี้ 

        3.1 ค่�ตอบแทนของ กรรมก�ร และ
กรรมก�รชุดย่อยเพื่อ เสนอต่อ คณะกรรมก�ร
บริษัท เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น พิจ�รณ�อนุมัติ 

 3.2 ค่�ตอบแทนของ ผู้บริห�รระดับ
สูงเพื่อ เสนอคณะกรรมก�รบริษัท รับทร�บ

4. พิจ�รณ�กรอบค่�ตอบแทน ระดับบริห�ร
นอกเหนือจ�กข้อ 3 โดยกรอบอำ�น�จนี้  
ได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
แล้วให้อยู่ใน ก�รดำ�เนินก�รของกรรมก�ร
ผู้จัดก�ร

5. อนุกรรมก�รทุกคณะมีหน้�ที่ทำ�แบบ
ประเมินตนเองทั้งร�ยบุคคล และร�ยคณะ 
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อนำ�ไปประมวลผล 
และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท  เพื่อ
นำ�ไปเปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปี 

6. ประธ�นอนุกรรมก�รมีหน้�ที่ร�ยง�น ผล
ก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี ของอนุกรรมก�ร 
เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท และ
นำ�ไปเปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปี

7. จัดทำ�ร�ยง�นคณะอนุกรรมก�ร โดยต้อง
มีข้อมูลอย่�งน้อย ต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยเปิดเผยไว้ใน
ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

8. สอบท�น และปรับปรุงกฎบัตรคณะ
อนุกรรมก�ร อยู่เสมอ เพื่อให้เหม�ะ
สม และสอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์ และ
หลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์ของ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นของคณะ
อนุกรรมก�ร ให้คณะกรรมก�รบริษัท
ทร�บอย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง

10. ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะ
อนุกรรมก�ร เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อ
พิจ�รณ�ปรับปรุงแก้ไข ก�รดำ�เนินก�ร
ต่อไป

***หม�ยเหตุ: ผู้บริห�รระดับสูง หม�ยถึง ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และ

กรรมก�รผู้จัดก�ร
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คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดประชุม
สำาหรับปี 2560 เป็นจำานวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการผู้เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้

1. . นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
ตำาแหน่ง : ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� 

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 : 100 %

2. นาย เควิน  คูมาร์ ชาร์มา
ตำาแหน่ง : กรรมก�ร

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 : 100 %

3. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 

ตำาแหน่ง : กรรมการ
จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม :  2/2 : 100 %

4. นาย อโลค กุมาร์ โกธาริ
ตำาแหน่ง : กรรมการ

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 1/1 ( ล�ออก ณ วันที่ 31 

ก.ค. 2560) 100 %

5. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
ตำาแหน่ง : กรรมก�ร

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 100 %

6. นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
ตำาแหน่ง :กรรมก�ร 

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 1/2 : 50 %

ประกอบด้วยวาระดังนี้ 
1. พิจ�รณ�ทบทวน แผนสืบทอดตำ�แหน่ง ของผู้บริห�รระดับสูง

ขององค์กร ประจำ�ปี 2560

2. พิจ�รณ�หลักเกณฑ์ก�รสรรห�ผู้บริห�รระดับสูง กรรมก�ร 
กรรมก�รชุดย่อย ประจำ�ปี 2560

3. พิจ�รณ�ทบทวนหลักเกณฑ์ก�รให้ค่�ตอบแทนของ CEO, ผู้
บริห�ร, คณะกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รชุดย่อย ประจำ�
ปี 2560

4. พิจ�รณ�ทบทวนกฎบัตร ของคณะกรรมก�รสรรห� และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ประจำ�ปี 2560

5. พิจ�รณ�เรื่องก�รศึกษ� และก�รจัดห�ก�รใช้บริก�รที่ปรึกษ�
ว�งแผนโครงสร้�งบริห�รง�นบุคคล ประจำ�ปี 2560

6. พิจ�รณ�ก�รเปลี่ยนแปลง ทดแทน ผู้บริห�ร และผู้บริห�ร
ระดับสูง รับทร�บผังโครงสร้�งใหม่ ประจำ�ปี 2560

7. พิจ�รณ�เรื่อง คุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญชี ประจำ�ปี 
2560 

8. พิจ�รณ�เรื่องหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร และ
กรรมก�รชุดย่อย เลข�นุก�รบริษัท ต�มนโยบ�ย CG code 
ใหม่ ประจำ�ปี 2560.

 คณะกรรมก�รสรรห� และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน มีหน้�
ที่ต�มขอบเขตที่กำ�หนดโดยคณะกรรมก�รบริห�ร และเป็นไปต�ม
ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเป็น
ไปต�มกฎข้อบังคับของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.) ในปี 2560 บมจ.พล�สติคและหีบห่อ
ไทย ได้ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และได้มีก�ร
ทบทวนให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบันอย่�งต่อเนื่อง และ
ได้พิจ�รณ�ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของ ประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�ร (CEO) ประจำ�ปี โดยรวบรวมจ�กผลก�รประเมินของคณะ
กรรมก�รบริษัททั้งคณะ และได้เสนอต่อคณะกรรมก�รทร�บ โดย
ได้เปิดเผยผลคะแนนก�รประเมินไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีแล้ว

อีกทั้งกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ได้พิจ�รณ�ทบ
ทวนกฎบัติ และเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่ออนุมัติ และได้
เปิดเผยไว้ที่ website บริษัท ภ�ยใต้หัวข้อ ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
(ฉบับที่ 2: ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 
7/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันว�คม 2560)

(น�ย กร�นต์ ฉ�ย�วิจิตรศิลป์)

ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ประจ�าปี 2560
นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา
ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน คณะกรรมก�รบริษัท 

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 3 ท่�น ที่มี
ประสบก�รณ์ท�งด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่
มีคุณสมบัติเหม�ะสมต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่
ในฐ�นะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของ
บริษัท เพื่อให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร และเป็นไปต�มกฎข้อบังคับของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.) และตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย(ตลท.) คณะกรรมก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี มีว�ระในตำ�แหน่ง 2 ปีนับจ�ก
วันที่ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วย:

1. นาย เควิน  คูมาร์ ชาร์มา
ประธ�นคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

2. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
กรรมก�ร

3. นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์
กรรมก�ร

4. นาย อโลค กุมาร์ โกธารี
กรรมก�ร ( ล�ออก ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560)
หม�ยเหตุ คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งในว�ระก�ร

ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 5/2559 

    โดยมี น�งส�วปร�นวรินทร์ ปินสิริสถ�พร เป็นเลข�นุก�ร  

หน้าที่ของคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี
1. นอกเหนือจ�กหน้�ที่¬ ที่¬ได้กล่�วไว้ข้�งต้น 
คณะอนุกรรมก�รชุดนี้มีหน้�ที่¬ที่¬เกี่ยวข้อง
กับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ดังนี้ 

 1.1 กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�ร เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัท
พิจ�รณ�และนำ�ม�ปฏิบัติ รวมถึงติดต�มให้
มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย และจัดให้มีก�ร
ทบทวนและปรับปรุงนโยบ�ยอย่�งต่อเนื่อง
ต�มคว�มเหม�ะสมอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

 1.2 ประส�นง�นให้มีก�รประเมินผล
ก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีของประธ�นกรรมก�ร 
กรรมก�รร�ยบุคคลและก�รประเมินผลก�ร
ปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัททั้งชุด รวม
ถึงคณะกรรมก�รชุดย่อยอื่นๆ

2. สร้�งคว�มเชื่อมั่นว่�กระบวนก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รของบริษัทมีคว�มเหม�ะสมคงไว้
ซึ่งคว�มถูกต้องและคว�มชอบธรรม กล่�วคือ 
คว�มถูกต้องของงบก�รเงิน ก�รปฏิบัติต�ม
กฎหม�ยและหลักจริยธรรม ตลอดจนคว�ม
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้� ผู้จัดห�สินค้�และผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

3. สร้�งคว�มเชื่อมั่นว่�กระบวนก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รของบริษัท มีคว�มเหม�ะสมในก�ร
ป้องกันและลดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและผู้
ถือหุ้น

4. สร้�งคว�มเชื่อมั่นว่�กระบวนก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รของบริษัท มีคว�มเหม�ะสมต่อ
ประสิทธิภ�พในก�รเสริมสร้�งหลักธรรมม�ภิ
บ�ล ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ก�รควบคุมภ�ยใน 
และก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย

5. อนุกรรมก�รทุกคณะมีหน้�ที่ทำ�แบบ
ประเมินตนเองทั้งร�ยบุคคล และร�ยคณะ 
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อนำ�ไปประมวนผล และนำ�
เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท  เพื่อนำ�ไปเปิด
เผยในร�ยง�นประจำ�ปี 

6. ประธ�นอนุกรรมก�รมีหน้�ที่จัดทำ�ร�ยง�น
ผลก�รดำ�เนินง�น ของอนุกรรมก�ร เพื่อนำ�
เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท และนำ�ไปเปิด
เผยในร�ยง�นประจำ�ปี

7. จัดทำ�ร�ยง�นคณะอนุกรรมก�ร โดยต้องมี
ข้อมูลอย่�งน้อย ต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำ�หนด โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�น
ประจำ�ปีของบริษัทฯ

8. สอบท�น และปรับปรุงกฎบัตรคณะ
อนุกรรมก�รอยู่เสมอ เพื่อให้เหม�ะสม และ
สอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของ
ตล�ดหลักทรัพย์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

9. ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นของคณะ
อนุกรรมก�รให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บ
อย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง

10. ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะ
อนุกรรมก�รเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อพิจ�รณ�
ปรับปรุงแก้ไข ก�รดำ�เนินก�รต่อไป

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ได้จัด
ประชุมสำาหรับปี 2560 เป็นจำานวน 2 ครั้ง 
ซึ่งกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. นาย เควิน  คูมาร์ ชาร์มา
ตำาแหน่ง : ประธ�นคณะกรรมก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รที่ดี

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 : 

100 %

2. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
ตำาแหน่ง : กรรมก�ร

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 : 

100 %

3. นาย อโลค กุมาร์ โกธารี 
ตำาแหน่ง : กรรมก�ร

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 1/1 

100% (ล�ออก ณ วันที่ 31 กรกฏ�คม 2560) 

4. นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ 
ตำาแหน่ง : กรรมก�ร

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 
100 %
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ประกอบด้วยวาระดังนี้ 
1. พิจ�รณ�แผนทบทวน นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ประจำ�ปี 2560

2. พิจ�รณ�ทบทวนจรรณย�บรรณสำ�หรับกรรมก�ร และจรรณย�
บรรณสำ�หรับพนักง�น ประจำ�ปี 2560

3. พิจ�รณ�ทบทบทวนโนบ�ย และกฎบัตรของคณะอนุกรรมก�รทั้ง 4 
คณะ ประจำ�ปี 2560

4. พิจ�รณ�ทบทวนโครงก�ร CSR และโครงก�รคว�มยั่งยืนขององค์กร
ปี 2560  

5. พิจ�รณ�ทบทวน ร�ยง�น ผลก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร
และกรรมก�รชุดย่อย ทั้งร�ยบุคคล และร�ยคณะ ประจำ�ปี 2560

6. พิจ�รณ�ทบทวนแบบฟอร์ม ก�รประเมินตนเองของประธ�นเจ้�
หน้�ที่บริห�ร ประจำ�ปี 2560

7. ทบทวนหัวข้อ พิจ�รณ�ร�ยง�น ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นโครงก�รนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ประจำ�ปี 2560

8. พิจ�รณ�หัวข้อ ก�รปรับปรุงสำ�หรับ โครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร (CG Check List) ประจำ�ปี 2560

9. พิจ�รณ�หัวข้อก�รปรับปรุง เพื่อเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�ร
ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Check List) ประจำ�ปี 2560 

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีมีหน้�ที่ทำ�ต�มขอบเขตที่กำ�หนด
โดยคณะกรรมก�รบริห�ร และต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ประจำ�ปี 2560 บมจ. พล�สติกและหีบห่อไทยซึ่ง ได้ดำ�เนิน
ก�รภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

(น�ย เควิน คูม�ร์ ช�ร์ม�)

ประธ�นคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ�าปี 2560
น�ย เควิน คูม�ร์ ช�ร์ม� 

ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

เรียน คณะกรรมก�รบริษัท 

บริษัท พล�สติค และหีบห่อไทย จำ�กัด
(มห�ชน) โดยคณะกรรมก�รบริห�ร ได้จัดให้มี
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขึ้นในปี 2551 
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริห�รระดับสูงในแต่ละ
ส�ยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนดวัตถุประสงค์ 
นโยบ�ย อำ�น�จ หน้�ที่ กระบวนก�ร วิธีก�ร 
แผนง�นและแนวท�งในก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยง ตลอดจนประเมิน บริห�รจัดก�ร และ
ติดต�มผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และร�ยง�น
ผลก�รบริห�รต่อคณะกรรมก�รบริห�ร อย่�ง
เป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรม
ให้ครอบคลุมทุกกระบวนก�รทำ�ง�นที่มีคว�ม
สำ�คัญทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

1. นาย เควิน  คูมาร์ ชาร์มา
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

2. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
กรรมก�ร

3. นาย อนิล กุมาร์ โคลิ 
กรรมก�ร

4. นาย อโลค กุมาร์ โกธารี
กรรมก�ร ( ล�ออก ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560)

4. นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ 
กรรมก�ร

โดยมี น�งส�ว ปร�นวรินทร์ ปินสิริสถ�พร 
เป็นเลข�นุก�ร  

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1. เป้�หม�ยและกลยุทธ์ด้�นคว�มยั่งยืน : 
เพื่อคว�มเชื่อมโยงและสอดคล้องของเป้�
หม�ยและกลยุทธ์ด้�นคว�มยั่งยืนของบริษัทฯ 
ระหว่�งผู้บริห�รระดับสูงและคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ

2. ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

• วิเคร�ะห์ และประเมินสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ที่
ค�ดว่�จะเกิดคว�มเสี่ยง และอ�จส่งผลกระ
ทบ ต่อก�รปฏิบัติภ�รกิจของบริษัทฯ และ
ร�ยง�นคว�มเสี่ยง ที่มีผลกระทบอย่�งมีนัย
สำ�คัญต่อคณะกรรมก�รบริษัท อีกทั้ง กำ�หนด
กลยุทธ์ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ให้สอดคล้องกับ
นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง อย่�งเหม�ะสม 
และมีประสิทธิภ�พ

• ทบทวนคว�มพอเพียง คว�มมีประสิทธิภ�พ
ของระบบ บริห�รคว�มเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อ
เสนอแนะในก�รแก้ไขปรับปรุง และร�ยง�น
คว�มคืบหน้�ต่อคณะกรรมก�รบริษัทต�ม
คว�มเหม�ะสม

• เสนอแนะแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ต่�งๆที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจต่�งๆ ของ
บริษัทอย่�งเหม�ะสม และมีประสิทธิภ�พ
สอดคล้องต่อทิศท�งกลยุทธ์ แผนธุรกิจและ
สภ�วก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลง

• กำ�กับดูแล สนับสนุนและพัฒน�ก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

• กำ�หนดนโยบ�ยให้คำ�แนะนำ� กำ�กับดูแล
และสนับสนุนก�รจัดทำ�แผนก�รบริห�รคว�ม
ต่อเนื่องท�งธุรกิจ (Business Continuity 
Management Plan: BCM) เพื่อนำ�เสนอ
ให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�อนุมัติ 
แผนก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ ควร
ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

• ก�รประเมินคว�มเสี่ยง (Risk 

Assessment)

• ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบท�งธุรกิจ 

(Business Impact Analysis)

• แผนก�รกู้คืนก�รดำ�เนินง�นให้กลับ

คืนสู่สภ�พก�รดำ�เนินง�นต�มปกติ 

(Recovery Plan)

• ก�รฝึกอบรม ทดสอบและประเมิน

ผล (Training, Exercising and 

Auditory)

• แผนก�รติดต่อสื่อส�รกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกอย่�ง (Communication)

3. อนุกรรมก�รทุกคณะมีหน้�ที่ทำ�แบบ
ประเมินตนเองทั้งร�ยบุคคล และร�ยคณะ 
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อนำ�ไปประมวลผล และนำ�
เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท  เพื่อนำ�ไปเปิด
เผยในร�ยง�นประจำ�ปี 

4. ประธ�นอนุกรรมก�รมีหน้�ที่จัดทำ�ร�ยง�น 
ผลก�รดำ�เนินง�น ของอนุกรรมก�ร เพื่อนำ�
เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท และนำ�ไปเปิด
เผยในร�ยง�นประจำ�ปี

5. จัดทำ�ร�ยง�นคณะอนุกรรมก�ร โดยต้องมี
ข้อมูลอย่�งน้อย ต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำ�หนด โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�น
ประจำ�ปีของบริษัทฯ

6. สอบท�น และปรับปรุงกฎบัตรคณะ
อนุกรรมก�ร อยู่เสมอ เพื่อให้เหม�ะสม และ
สอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของ
ตล�ดหลักทรัพย์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

7. ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นของคณะ
อนุกรรมก�ร ให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บ
อย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง

8. ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะ
อนุกรรมก�ร เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อพิจ�รณ�
ปรับปรุงแก้ไข ก�รดำ�เนินก�รต่อไป

9. ในก�รปฏิบัติหน้�ที่คณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง อ�จขอคว�มเห็นจ�กที่ปรึกษ�
อิสระ เพื่อพิจ�รณ�เห็นว่�มีคว�มจำ�เป็นและ
เหม�ะสม ดดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภ�ระค่�ใช้
จ่�ย
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คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ได้จัด
ประชุมสำ�หรับปี 2560 เป็นจำ�นวน 2 ครั้ง ซึ่ง
กรรมก�รผู้เข้�ร่วมประชุม ดังนี้:

1. นาย เควิน  คูมาร์ ชาร์มา
ตำาแหน่ง : ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยง

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 : 

100%

2. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
ตำาแหน่ง : กรรมก�ร

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 : 

100%

3. นาย อนิล กุมาร์ โคลิ 
ตำาแหน่ง : กรรมก�ร

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 

100% 

4. นาย อโลค กุมาร์ โกธารี
ตำาแหน่ง : กรรมก�ร

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 1/1 

100% (ล�ออก ณ วันที่ 31 กรกฏ�คม 2560)

5. นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ 
ตำาแหน่ง : กรรมก�ร

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 

100 %

ประกอบด้วยวาระดังนี้
1.  พิจ�รณ�คว�มเสี่ยงด้�น ก�รเงิน / กลยุทธ์

ด้�นคว�มเสี่ยง / เทคโนโลยี / ก�รดำ�เนิน

ธุรกิจ / ก�รปฏิบัติง�น ประจำ�ปี 2560

2. พิจ�รณ�ทบทวนทิศท�งกลยุทธ์ทั้งระยะ

สั้น และระยะย�ว ประจำ�ปี 2560

3. พิจ�รณ�ทบทวนก�รลงทุนในโครงก�รใหม่ 

ประจำ�ปี 2560  

4. พิจ�รณ�ทบทวนแผนก�รลงทุน และงบ

ประม�ณในก�รลงทุนสำ�หรับปี 2560

5. พิจ�รณ�ผลก�รประเมินก�รตนเองของ

คณะกรรมก�รเป็นร�ยคณะ ประจำ�ปี 

2560

6. พิจ�รณ�ผลก�รปฏิบัติง�นของคณะ

กรรมก�รคว�มเสี่ยง ประจำ�ปี 2560

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง มีหน้�ที่ต�ม
ขอบเขตที่กำ�หนด โดยคณะกรรมก�รบริห�ร 
และเป็นไปต�มกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจ�ก 
กรรมก�รบริษัท ในปี 2560 บมจ. พล�สติค
และหีบห่อไทย ได้ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี และได้ดำ�เนินก�รทบทวน
นโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยง และมีก�รทบทวน
ให้ทุกหน่วยง�นอยู่ภ�ยใต้กรอบบริห�ร คว�ม
เสี่ยงที่เหม�ะสมอย่�งต่อเนื่องเสมอม�   

(น�ย เควิน คูม�ร์ ช�ร์ม�)

ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
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เควิน คูมาร์ ชาร์มา 
ประธ�นคณะกรรมก�ร และ ประธ�นกรรม
ก�รบริห�ร

ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 
กรรมก�รผู้จัดก�ร
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17.
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานงบการเงิน

คณะกรรมก�ร บมจ. พล�สติกและหีบห่อไทย มีคว�มรับผิดชอบในก�รจัดเตรียมงบก�รเงินที่ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีแม่บท ปี พ.ศ. 
2543และข้อบังคับของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.) และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ปี พ.ศ. 
2535 คณะกรรมก�รได้พิจ�รณ�นโยบ�ยก�รบัญชีที่เหม�ะสมและได้ทำ�ต�มอย่�งสมำ�เสมอ โดยมีก�รเปิดเผยข้อมูลที่มีส�ระสำ�คัญในหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงิน โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระตรวจท�นและตรวจสอบงบก�รเงินและมีคว�มเห็นอย่�งไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมก�ร ให้คว�มสำ�คัญต่อ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบในก�รบริห�รกิจก�รของบริษัท ให้เป็น ไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภ�ยในเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่�ข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รเงินมีคว�มถูกต้อง สมบูรณ์และทันเวล�  อีกทั้งยัง
เชื่อมั่นได้ว่�สินทรัพย์ของบริษัทอยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลโดยปร�ศจ�กก�รทุจริตและเหตุผิดปกติอื่นๆ โดยที่คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ ซึ่งได้แก่คณะกรรมก�รอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องคุณภ�พของร�ยง�นท�งก�รเงินระบบควบคุมภ�ยใน และก�รตรวจสอบ
ภ�ยใน

คณะกรรมก�รมีคว�มพึงพอใจกับก�รควบคุมภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยในมีคว�มน่�เชื่อถือ งบก�รเงินที่ได้รับก�รตรวจสอบแสดงคว�มจริงและ
เป็นธรรม ของฐ�นะก�รเงิน ผลประกอบก�ร และ งบกระแสเงินสดของปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

  

 เควิน คูม�ร์ ช�ร์ม�ธีรวิทย์ บุษยโภคะ

 ประธ�นคณะกรรมก�ร และ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร  กรรมก�รผู้จัดก�ร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

(กลุ่มบริษทั) ซึ� งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ

บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที�

เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ตามที�ระบุใน

ขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ  

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ     

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี� ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรื�องเหล่านี�  

18.
รายงานและงบการเงินรวม
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ�งไดร้วมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี�ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรื�องเหล่านี�

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื�องมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ 

เนื�องจากบริษทัฯเขา้ทาํสญัญากบัลูกคา้เป็นจาํนวนมากรายและเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้มีความ

หลากหลาย ประกอบกบัรายไดเ้ป็นตวัชี� วดัหลกัในแง่ผลการดาํเนินงานของธุรกิจซึ�งผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ 

ดงันั�น ขา้พเจา้จึงพิจารณาการรับรู้รายไดเ้ป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ โดยใหค้วามสาํคญักบัการเกิดขึ�นจริง

ของรายได ้และระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 

• ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูร้ับผิดชอบ    

ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที�บริษทัฯออกแบบไว ้

• สุ่มตวัอยา่งเอกสารการขาย เพื�อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสัญญาขาย

สินคา้ของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ   

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนี� ที�บริษทัฯออกภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื�อตรวจสอบความผิดปกติ    

ที�อาจเกิดขึ�นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  
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ค่าเผื�อการลดลงของสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามที�เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการประมาณการค่าเผื�อการลดลงของมูลค่า

สินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้ที�ลา้สมยัหรือเสื�อมสภาพซึ�งขึ�นอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี�ยวกบัวงจรอายุ

ของสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด ซึ� งอาจทาํใหเ้กิดความเสี�ยงในการรับรู้ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้

คงเหลือไม่เพียงพอและทาํใหบ้ริษทัฯแสดงมูลค่าสินคา้คงเหลือในจาํนวนที�สูงเกินไป 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื�อการลดลง

ของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจการควบคุมที�บริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากนี�  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติฐานที�ฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้

คงเหลือดงันี�    

• ทําความเข้าใจเกณฑ์ที�ใช้ในการพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถาม         

ฝ่ายบริหาร รวมถึงสอบทานความสมํ�าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื�อนไหวของสินคา้คงเหลือเพื�อระบุถึงกลุ่ม

สินคา้ที�มีขอ้บ่งชี� วา่มีการหมุนเวียนของสินคา้ที�ชา้กว่าปกติ  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิจากการขายภายหลังวนัที�ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้า

คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้  

ข้อมูลอื�น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ซึ�งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง              

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) ซึ� งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เชื�อมั�นในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอื�นนั�น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�นนั�นมี

ความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอื�นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที�กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูลทราบเพื�อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสมต่อไป  
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รบัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํ    

งบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการ

ที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ 

กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�น

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่านี�  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเยี�ยง            

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน      

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง

ต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจาก    

การทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด        

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตาม

ขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ      

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องตา่งๆ ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�ง

ขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�

ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี�ไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสื�อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพนัธ ์2561 
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บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 105,592,437 105,542,122 5,970,074

ลูกหนี�การคา้ 8 411,127,165 411,127,165 392,911,912

สินคา้คงเหลือ 9 114,366,875 114,366,875 113,122,560

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 10 29,323,522 29,323,522 33,370,390

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 660,409,999 660,359,684 545,374,936

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          51,500                 -                          

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 547,143,475 547,143,475 569,752,428

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 3,915,239 3,915,239 4,564,027

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 4,458,545 4,458,545 3,802,512

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย 14 42,850,102 42,850,102 36,959,368

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อแม่พิมพ์ 7,152,233 7,152,233 80,390,285

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 7,450,318 7,450,318 20,770,927

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 612,969,912 613,021,412 716,239,547

รวมสินทรัพย์ 1,273,379,911 1,273,381,096 1,261,614,483

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากธนาคาร 15 -                          -                          55,034,908

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6, 16 180,146,468 180,146,468 166,875,876

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 17 7,500,697 7,500,697 10,666,731

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 187,647,165 187,647,165 232,577,515

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 21,186,821 21,186,821 18,598,910

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 21,186,821 21,186,821 18,598,910

รวมหนี�สิน 208,833,986 208,833,986 251,176,425

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 255,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 255,000,000 255,000,000 255,000,000

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 253,817,676 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 253,817,676 253,817,676 253,817,676

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19 302,920,904 302,920,904 302,920,904

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 25,500,000 25,500,000 25,500,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 482,308,530 482,308,530 428,199,478

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,185)                 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,064,545,925 1,064,547,110 1,010,438,058

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,273,379,911 1,273,381,096 1,261,614,483

-                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2560 2560 2559

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,584,142,676     1,584,142,676     1,523,803,867    

รายไดอื้�น 13,182,508          13,182,508          9,736,953          

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน -                          -                          619,030             

รวมรายได้ 1,597,325,184     1,597,325,184     1,534,159,850    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 6 1,308,197,774     1,308,197,774     1,266,340,514    

ค่าใชจ่้ายในการขาย 47,516,085          47,516,085          57,908,324        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 113,087,278        113,087,278        81,597,641        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 2,349,920            2,349,920            -                         

รวมค่าใช้จ่าย 1,471,151,057     1,471,151,057     1,405,846,479    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 126,174,127        126,174,127        128,313,371       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (226,613)              (226,613)              (1,975,515)         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 125,947,514        125,947,514        126,337,856       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (18,536,750)         (18,536,750)         (21,404,613)       

กาํไรสําหรับปี 107,410,764        107,410,764        104,933,243       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (1,185)                 -                          -                         

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,185)                 -                          -                         

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                          -                          (2,995,515)         

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                          -                          599,103             

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          -                          (2,396,412)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (1,185)                 -                          (2,396,412)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 107,409,579        107,410,764        102,536,831       

กาํไรต่อหุ้น 25

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 0.42 0.42 0.44

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.42 0.42 0.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2560 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 125,947,514        125,947,514        126,337,856       

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 132,486,104        132,486,104        128,783,792       

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ 158,580               158,580               148,584             

   กาํไรจากการจาํหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ (2,324,957)           (2,324,957)           (539,417)            

   ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 1,380,426            1,380,426            -                         

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,779,313            4,779,313            4,286,912          

   กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงประมาณการหนี� สิน

      โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน -                          -                          (679,322)            

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 146,363               146,363               (55,564)              

   ดอกเบี�ยรับ (310,560)              (310,560)              (64,400)              

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 226,613               226,613               1,975,515          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 262,489,396        262,489,396        260,193,956       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้ (18,406,769)         (18,406,769)         (35,410,719)       

   สินคา้คงเหลือ (1,402,895)           (1,402,895)           (23,259,571)       

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (1,553,637)           (1,553,637)           (965,974)            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 393,883               393,883               (11,927,339)       

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 15,362,413          15,362,413          (37,119,808)       

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (3,166,034)           (3,166,034)           (1,161,945)         

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,191,402)           (2,191,402)           (1,985,566)         

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 251,524,955        251,524,955        148,363,034       

   เงินรับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย 47,998,252          47,998,252          -                         

   จ่ายภาษีเงินได้ (42,904,787)         (42,904,787)         (40,783,486)       

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 256,618,420        256,618,420        107,579,548       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำากัด (มหาชน) 98

บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2560 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 7,854,699            7,854,699            549,119             

ซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ และซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (56,596,898)         (56,596,898)         (136,551,508)     

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (51,500)               -                         

ดอกเบี�ยรับ 310,560               310,560               64,400               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (48,431,639)         (48,483,139)         (135,937,989)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากธนาคารเพิ�มขึ�น (ลดลง) (55,034,908)         (55,034,908)         3,743,866          

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว -                          -                          (110,788,649)     

ชาํระคืนหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน -                          -                          (356,323)            

จ่ายดอกเบี�ย (226,613)              (226,613)              (2,087,394)         

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัตามใบแสดงสิทธิ -                          -                          224,922,880       

เงินปันผลจ่าย (53,301,712)         (53,301,712)         (84,799,217)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (108,563,233)       (108,563,233)       30,635,163        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง (1,185)                 -                          -                         

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ �นสุทธิ 99,622,363          99,572,048          2,276,722          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 5,970,074            5,970,074            3,693,352          

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี  (หมายเหตุ 7) 105,592,437        105,542,122        5,970,074          

-                          -                          -                         

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที�มิใช่เงินสดประกอบดว้ย:

   เจา้หนี�ค่าซื�อทรัพยสิ์นถาวรเพิ�มขึ�น (ลดลง) (2,046,668)           (2,046,668)           1,559,270          

   สินทรัพยถ์าวรเพิ�มขึ�นจากการโอนเงินจ่ายล่วงหนา้ในปีก่อน 46,937,603          46,937,603          22,104,649        

   ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงประมาณการหนี� สิน

      โครงการผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                          -                          (2,995,515)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท พลาสตคิ และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  

1. ข้อมูลทั�วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ� งจดัตั� งและมี

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบุคคลธรรมดาเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิต

และจาํหน่ายวสัดุหีบห่อพลาสติก ที�อยูต่ามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที�เลขที� 77 ซอยเทียนทะเล 30 

ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ� นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี               

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลง

วนัที�11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี� ได้จดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการ

บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

เมื�อวนัที� 7 ธันวาคม 2560 บริษทัฯได้จดทะเบียนจดัตั�ง TPAC Packaging India Private Limited  ซึ� ง

เป็นบริษทัที�จดัตั�งในประเทศอินเดียและลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ�มแรก

จาํนวนเงิน 0.1 ลา้นรูปี บริษทัฯจึงตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมโดยใชเ้กณฑด์งันี�  

ก) งบการเงินรวมนี� ไดจ้ัดทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จาํกดั 

(มหาชน) (ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษัทฯ”) และงบการเงินของ TPAC Packaging India Private 

Limited (ซึ�งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการ

กิจกรรมที�ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ 
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ค) บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทํางบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึ� นโดยใช้นโยบายการบัญชีที�สําคัญเช่นเดียวกันกับของ

บริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ� งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ�งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมนี�แลว้  

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก . มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบัญชีฉบบัใหม่  ซึ� งมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ�มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2560  มาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ

และคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผล

บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ� นเพื�อให้มีเนื� อหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้

ชดัเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื�อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอยา่ง

เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบญัชีที�สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

  ขายสินค้า 

  รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทัฯไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนัยสําคญัของความ

เป็นเจ้าของสินค้าให้กับผูซื้� อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกับสินค้าโดย              

ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม สาํหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบี �ยรับ 

 ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มี

สภาพคล่องสูง ซึ� งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที�ได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3  ลกูหนี�การค้า 

  ลูกหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี�ไม่ได้ ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี�   

4.4 สินค้าคงเหลือ 

  สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที�

จะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซึ� งใกลเ้คียงกบั

ตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

  วตัถุดิบ ภาชนะบรรจุและวสัดุสิ�นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า

สุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช ้

4.5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

4.6 ต้นทุนแม่พิมพ์รอตัดจ่าย 

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนแม่พิมพ์เพื�อผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้าเป็นสินทรัพย์ และบริษัทฯจะทยอยตัด

จาํหน่ายตน้ทุนแม่พิมพด์งักล่าวเป็นตน้ทุนขายตามจาํนวนสินคา้ที�ส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ บริษทัฯบนัทึก

ตน้ทุนแม่พิมพ์รอตดัจ่ายเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหากคาดว่าจะผลิตสินค้าและส่งมอบให้แก่ลูกค้า
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ภายใน 1 ปี และเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหากคาดวา่จะผลิตสินคา้และส่งมอบให้แก่ลูกคา้มากกว่า     

1 ปี 

4.7 ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

  ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอปุกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และ

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

  ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้

ประโยชนโ์ดยประมาณดงันี�  

  อาคารและสิ�งปรับปรุงอาคาร 20 ปี 

  เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 

  เครื�องจกัรและอุปกรณ์  3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี 

  ยานพาหนะ  5 ปี 

 ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสิ�งปรับปรุงที�ดิน และสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 

 บริษทัฯตดัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน   

จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออก

จากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม    

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการใหป้ระโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักล่าวเมื�อม ี       

ขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตัด

จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัของบริษทัฯไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ซึ�งมีอายุ

การใหป้ระโยชน์เป็นเวลา 5 ปีและ 10 ปี 
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4.9    รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ    

บริษทัฯ 

 นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้มซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที�รวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน

ที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

สินทรัพย์และหนี� สินที� เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ

ดาํเนินงาน 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

หรือสินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�นของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์นั� น ทั� งนี� มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย์ บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละ

คาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที�สะท้อนถึงการประเมินความเสี�ยงใน

สภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ� งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์�

กาํลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษทัฯใช้แบบจาํลองการ

ประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ� งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�กิจการสามารถจะไดม้า

จากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบ

รู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มี

ความเกี�ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชี� ที�แสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยที์�รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของ

สินทรัพย์นั� น  และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที� รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการ

เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชก้าํหนดมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าครั� งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที�ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ  บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดย

รบัรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสม

และเงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี�ยงชีพไดแ้ยกออกจาก

สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ

ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื�นๆ ซึ� งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั�น บริษทัฯจดัให้มีโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื�นของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯคํานวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ

ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�นของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and 

losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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4.13  ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อ

ปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

4.14 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษเีงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดย

ใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี รวมทั�งผลขาดทุน

ทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าที� มีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ที�บริษัทฯจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ�นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะ

ไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน ์

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้ง

กบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4. 51  การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อ

โอนหนี� สินให้ผูอื้�น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที� เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้� อและผูข้าย           

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง

ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้อง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที� มีสภาพคล่องได ้ 
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บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 

และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�น

ใหม้ากที�สุด 

 ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี� สินใน         

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1   ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง  

ระดบั 2    ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีที�สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี�

ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบ              

งบการเงิน ผลที� เกิดขึ� นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการที�สาํคญัมีดงันี� 

 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 

 ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

อายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้ 

 ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ 

ผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากสินคา้คงเหลือ โดยค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บพิจารณา

จากราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั�น และค่าเผื�อสาํหรับ

สินคา้เก่าลา้สมยั เคลื�อนไหวชา้หรือเสื�อมคุณภาพนั�นพิจารณาจากสภาพของสินคา้และระยะเวลาใน

การจดัเก็บสินคา้โดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 
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 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบันทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

 สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี เมื�อมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผล

แตกต่างชั�วคราวนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดใน

อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

ของพนักงาน 

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน ์

ระยะยาวอื�นของพนักงาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศัยขอ้สมมติฐาน

ต่างๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ที�บริษทัฯมีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี�   

ชื�อบุคคลหรือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

TPAC Packaging India Private Limited บริษทัยอ่ย 

นายอานุช โลเฮีย ผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบั 

ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส 

(ระยอง) จาํกดั (มหาชน) 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบั 

ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

บริษทั อินโดรามา โพลีเมอร์ส จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบั 

ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบั

กรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 

 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ซื�อสินคา้ 101 63 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบับคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 

เงินปันผลจ่าย 32 54 หุน้ละ 0.21 บาท 

(2559: หุน้ละ 0.35 บาท) 

 ยอดคงค้างระห ว่างบริษัทฯและกิจการที� เกี� ยวข้อ งกัน  ณ  วันที�  31 ธันวาคม 2560 และ 2559                    

มีรายละเอียดดงันี�  
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

เจ้าหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 16) 

  

บริษทั อินโดรามา โพลีเมอร์ส จาํกดั 

(มหาชน) 

 

19,299 

 

20,244 

รวม 19,299 20,244 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 31,940 26,745 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 26,248 21,726 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 176 162 

รวม 58,364 48,633 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2560 2559 

เงินสด 50 50 51 

เงินฝากธนาคาร 105,542 105,492 5,919 

รวม 105,592 105,542 5,970 
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบี� ยระหว่างร้อยละ 0.38 ถึง 1.40 ต่อปี (2559: 

รอ้ยละ 0.38 ถึง 0.75 ต่อปี) 

8. ลูกหนี�การค้า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 292,109 294,275 

คา้งชาํระ   

   ไม่เกิน 1 เดือน 98,948 82,714 

   1 - 2 เดือน 13,252 11,677 

   2 - 3 เดือน 3,711 3,975 

   3 เดือนขึ�นไป 3,107 271 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 411,127 392,912 

รวมลูกหนี�การคา้ 411,127 392,912 

9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น  

 ราคาทุน มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคา้สาํเร็จรูป 49,943 60,400 (75) (12) 49,868 60,388 

งานระหวา่งทาํ 12,537 - - - 12,537 - 

วตัถดิุบ 38,728 42,170 (299) (420) 38,429 41,750 

ภาชนะบรรจุ 10,352 7,744 (162) - 10,190 7,744 

วสัดุสิ�นเปลือง 3,397 3,240 (54) - 3,343 3,240 

รวม 114,957 113,554 (590) (432) 114,367 113,122 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บจาํนวน 0.4 ลา้นบาท (2559: 0.3 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ� งของตน้ทุนขาย และมีการ

กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 0.3 ลา้นบาท (2559: 0.2 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกั 

จากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที�รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ภาษเีงินไดห้กั ณ ที�จ่าย - 30,195 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,945 2,601 

ตน้ทุนแม่พิมพร์อตดัจ่าย 24,705 - 

อื�นๆ 1,674 574 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 29,324 33,370 

11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามที�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

TPAC Packaging India Private Limited 52 - 100 - 52 - 

รวม     52 - 

 เมื�อวนัที� 7 ธันวาคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจัดตั� ง TPAC Packaging India Private Limited  ซึ� ง

เป็นบริษทัที�จดัตั�งในประเทศอินเดียและลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ�มแรก

จาํนวนเงิน 0.1 ล้านรูปี มีวตัถุประสงค์เพื�อเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise Containers 

Limited ซึ� งเป็นบริษัทมหาชนจาํกัดที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศอินเดียและ

ประกอบธุรกิจผลิตหลอดพรีฟอร์ม (Preforms) และบรรจุภณัฑที์�ทาํจากพลาสติก PET (Polyethylene 

Terephthalate) และ PP (Polypropylene) ในประเทศอินเดีย 

 การเขา้ลงทุนใน Sunrise Containers Limited มีวธีิการ ดงันี�  

1. TPAC Packaging India Private Limited ได้มาซึ� งท รัพย์สินและหนี� สินทั� งหมดของ Sunrise 

Containers Limited จากการควบรวมกิจการระหว่าง TPAC Packaging India Private Limited 

และ Sunrise Containers Limited ภายใตก้ฎหมายของประเทศอินเดีย โดย TPAC Packaging India 

Private Limited จะเป็นนิติบุคคลที�ดาํเนินกิจการต่อไป โดยจะชาํระค่าตอบแทนดว้ยเงินสดให้แก่

ผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 80 และจะออกหุ้นใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ให้แก่กลุ่มผูถื้อหุ้น

เดิม  
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2. ในกรณีที�การควบรวมกิจการไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที�มีอาํนาจในประเทศอินเดีย

ภายในวนัที� 23 มิถุนายน 2561 TPAC Packaging India Private Limited จะเข้าซื�อหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 80 ใน Sunrise Containers Limited โดยตรงจากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิม หลงัจากนั�นจะมีการควบ

รวมกิจการระหว่าง TPAC Packaging India Private Limited และ Sunrise Containers Limited 

โดย TPAC Packaging India Private Limited จะเป็นนิติบุคคลที�ดาํเนินกิจการต่อไป  

ทั�งนี�  ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั�งหมดในการเข้าทาํธุรกรรมดังกล่าวจะมีจาํนวนเงินไม่เกิน 4,692 

ลา้นรูปีหรือ 2,383 ลา้นบาท ซึ� งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯครั� งที� �/���� 

เมื�อวนัที� �� มกราคม ���� แลว้ 

12. ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที�ดินและ อาคารและ เครื�องตกแต่ง   สินทรัพย ์  

 สิ�งปรับปรุง สิ�งปรับปรุง และอุปกรณ์ เครื� องจกัร  ระหว่าง  

 ที�ดิน อาคาร สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 54,275 179,624 8,533 1,095,941 13,459 16,665 1,368,497 

ซื�อเพิ�ม - 3,941 3,197 118,522 1,824 7,099 134,583 

โอนเขา้ (ออก) - 21,073 - 2,560 - (23,633) - 

จาํหน่าย - - (76) (20,699) - - (20,775) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 54,275 204,638 11,654 1,196,324 15,283 131 1,482,305 

ซื�อเพิ�ม - 338 552 73,947 - 26,581 101,418 

โอนเขา้ (ออก) - 2,580 - 11,548 - (14,128) - 

จาํหน่าย - - (157) (15,836) (1,186) - (17,179) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 54,275 207,556 12,049 1,265,983 14,097 12,584 1,566,544 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 - 102,018 6,659 701,969 9,731 - 820,377 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 9,510 773 101,151 1,390 - 112,824 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับ        

   ส่วนที�จาํหน่าย - - (66) (20,699) - - (20,765) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - 111,528 7,366 782,421 11,121 - 912,436 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 7,994 1,280 107,779 1,444 - 118,497 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับ        

   ส่วนที�จาํหน่าย - - (157) (10,306) (1,186) - (11,649) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 - 119,522 8,489 879,894 11,379 - 1,019,284 

ค่าเผื�อการด้อยค่า        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - - - 117 - - 117 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 - - - 117 - - 117 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 54,275 93,110 4,288 413,786 4,162 131 569,752 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 54,275 88,034 3,560 385,972 2,718 12,584 547,143 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี     

2559 (จาํนวน 110 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 112,824 

2560 (จาํนวน 115 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 118,497 
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  6025 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงั

ใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน 518 ลา้นบาท        

(2559: 417 ลา้นบาท) 

 บริษัทฯได้นําที� ดินและสิ� งปลูกสร้างและเครื�องจักรบางส่วนซึ� งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจาํนวนเงิน

ประมาณ 66 ล้านบาท (2559: 107 ล้านบาท) ไปคํ� าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู ้ยืม     

ระยะสั�น และวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจากธนาคาร 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ� งไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ราคาทุน 7,279 7,209 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,364) (2,645) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี - สุทธิ 3,915 4,564 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 4,564 1,442 

ซื�อเพิ�ม 70 3,528 

ค่าตดัจาํหน่าย (719) (406) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 3,915 4,564 
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14. ภาษเีงนิได้หัก ณ ที�จ่าย  

 ภาษเีงินไดห้กั ณ ที�จ่ายสาํหรับปีต่างๆ สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2560 2559 

2558 - 17,908 

2559 20,006 19,051 

2560 22,844 - 

 42,850 36,959 

 บริษทัฯแสดงภาษีเงินไดห้ัก ณ ที� จ่ายเป็นสินทรัพย ์เนื�องจากบริษัทฯได้ใชสิ้ทธิในการขอคืนภาษี

ขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม มูลค่าที�จะไดรั้บคืนของภาษีเงินไดด้งักล่าวขึ�นอยูก่บัผลการตรวจสอบบญัชีของ

บริษทัฯโดยเจา้หนา้ที�กรมสรรพากร  

ในเดือนมกราคมและสิงหาคม 2560 บริษทัฯไดร้ับคืนเงินภาษีเงินไดห้ัก ณ ที�จ่ายสําหรับปี 2556 2557 

และ 2558 จาํนวนเงินรวม 48 ลา้นบาทจากกรมสรรพากรแลว้ 

15. เงนิกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร 

 (หน่วย: พนับาท) 

  

 

อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากธนาคาร - 2.15 - 30,000 

เจา้หนี�ทรัสต์รีซีท - 0.81 - 25,035 

รวม   - 55,035 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารของบริษทัฯคํ� าประกันโดยการจาํนองที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง และ      

เงินกู ้ยืมระยะสั� นจากธนาคารคํ� าประกันโดยการจํานองที� ดินและสิ� งปลูกสร้างรวมถึงการจาํนํา

เครื�องจกัรบางส่วนของบริษทัฯตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบเงินการเงินขอ้ 12 
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16. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 19,299 20,244 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 96,591 84,857 

เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยถ์าวร 8,561 10,607 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 44,568 40,119 

เจา้หนี� อื�น 11,127 11,049 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 180,146 166,876 

17. หนี�สินหมุนเวยีนอื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

เงินรับล่วงหนา้ค่าแม่พิมพ ์ 5,204 9,769 

อื�นๆ 2,297 898 

รวมหนี�สินหมุนเวียนอื�น 7,501 10,667 

18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

สาํรองเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงาน 16,868 14,603 

สาํรองเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 4,319 3,996 

รวม 21,187 18,599 
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 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงาน และ

สาํรองผลประโยชน์อื�นของพนกังานแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 18,599 13,981 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   

   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,278 3,867 

   ตน้ทุนดอกเบี�ย 501 420 

   ตน้ทุนบริการในอดีต - (679) 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:   

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

 ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 192 

 ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 1,829 

 ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 975 

ผลประโยชนที์�จ่ายพนกังานในระหวา่งปี (2,191) (1,986) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 21,187 18,599 

 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี� ในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ตน้ทุนขาย 2,897 2,628 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,882 1,659 

รวมค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 4,779 4,287 

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจาํนวน         

1.1 ลา้นบาท (2559: จาํนวน 2.5 ลา้นบาท) 
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 ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานบริษทัฯประมาณ 10 ปี (2559: 10 ปี) 

 สมมติฐานที�สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

อตัราคิดลด 2.58 2.58 

อตัราการขึ�นเงินเดือน 0 - 5 0 - 5 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0 - 30 0 - 30 

 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (1.7) 1.9 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  1.8 (1.5) 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1.8) 0.8 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (1.3) 1.6 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  1.4 (1.2) 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1.4) 0.5 
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19. ทุนเรือนหุ้น 

 จาํนวนหุ้นสามัญและทุนที�ออกและชําระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯมีการ

เปลี�ยนแปลงดงันี�  

  จาํนวน ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า 

  หุน้สามญั และชาํระแลว้ หุน้สามญั 

  )พนัหุน้(  )พนับาท(  )พนับาท(  

ทุนที�ออกและชาํระแลว้    

1 มกราคม 2559 208,766 208,766 122,649 

เพิ�มทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ    

   TPAC-W1 (หมายเหตุ 20) 44,718 44,718 178,871 

เพิ�มทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ    

   TPAC-ESOP (หมายเหตุ 20) 334 334 1,401 

31 ธนัวาคม 2559 253,818 253,818 302,921 

31 ธนัวาคม 2560 253,818 253,818 302,921 

 เมื�อวนัที�  4 เมษายน 2559 และวนัที�  26 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้ว

จาํนวน  28.9 ล้านบาท และ 16.1 ล้านบาท  ตามลําดับ  กับกระทรวงพาณิชย์จากการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

20. ใบสําคญัแสดงสิทธิ/ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญัซึ�งออกโดยบริษทัฯมีรายละเอียดดงันี�  

20.1 ใบสําคญัแสดงสิทธ ิTPAC-W1 

 เมื�อวนัที�  22 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯได้จดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพื�อซื�อหุ้นสามัญของบริษทัฯ 

(TPAC-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 50 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าโดยมีรายละเอียดดงันี�  

 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออก 

    และเสนอขาย:  50,000,000 หน่วย 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จองซื�อ 49,999,981 หน่วย 

 ราคาเสนอขาย: หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 

 อตัราเสนอขาย: จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตรา                  

 หุน้สามญัเดิม 2 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ:  3 ปี นบัตั�งแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 วนัสิ�นสุดอาย:ุ  21 พฤษภาคม 2559 
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 ราคาใชสิ้ทธิ: 5.00 บาทต่อหุน้ 

 อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (ทั�งนี�

 อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี� ยนแปลงในภายหลังตาม

 เงื�อนไขการปรับสิทธิ) 

 วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ: ปีละ 2 ครั� ง ในวนัที�  31 มีนาคม และ 30 กันยายนของ

 แต่ละปี และครั� งสุดทา้ยวนัที� 19 พฤษภาคม 2559 

 ในระหวา่งปี 2559 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั TPAC-W1 มีการเปลี�ยนแปลงดงันี� 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัตน้ปี 45,900,081 หน่วย 

ใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัในระหวา่งปี (44,717,776) หน่วย 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�หมดอาย ุ (1,182,305) หน่วย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือปลายปี - หน่วย 

2.20  ใบสําคญัแสดงสิทธิ TPAC-ESOP 

 เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯได้จดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพื�อซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

สาํหรับโครงการการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ ใหก้บักรรมการและ

หรือ/พนกังานของบริษทัฯ (TPAC-ESOP) จาํนวน 5 ลา้นหน่วย โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออก 

    และเสนอขาย:  5  ลา้นหน่วย  

 ราคาเสนอขาย:  หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนยบ์าท)  

 อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ:  3 ปี นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 วนัสิ�นอาย:ุ  21 พฤษภาคม 2559  

 ราคาใชสิ้ทธิ:  4.00 บาทต่อหุน้  

 อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (ทั�งนี�

 อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี� ยนแปลงในภายหลังตาม

 เงื�อนไขการปรับสิทธิ)  

 วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ: ปีละ 2 ครั� ง ในวนัที� 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของ      

 แต่ละปี และครั�งสุดทา้ยวนัที� 19 พฤษภาคม 2559 

 ขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธิ:  ภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัที�ออกและเสนอขาย สามารถ

 ใช้สิทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดง

 สิทธิที�ไดรั้บจดัสรร 
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  ห ลังจาก 12 เดือ น  นับแต่ว ัน ที� ออก แล ะเส นอขาย 

 สามารถใชสิ้ทธิเพิ�มไดอี้กไม่เกินร้อยละ 25 ของจาํนวน

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ไดรั้บจดัสรร 

  ห ลังจาก 24 เดือ น  นับแต่ว ัน ที� ออก แล ะเส นอขาย 

 สามารถใช้สิทธิเพิ�มได้ทั� งจาํนวนที� เหลือของจาํนวน

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ไดรั้บจดัสรร 

  ในกรณีที�ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิในแต่ละ

 ครั� งหรือใชสิ้ทธิไม่ครบตามจาํนวนที�สามารถใช้สิทธิได ้

 สามารถนาํสิทธิดังกล่าวไปรวมใชสิ้ทธิในครั� งต่อไปได้

 ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื�อหุ้น (TPAC-ESOP) แต่ละสิทธิที�ออกเท่ากบั 1.2 บาท คาํนวณ

โดยใช้แบบจาํลองการกําหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลอง Black-Scholes-Merton model ข้อมูลนําเข้า

แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุน้ ณ วนัที�กาํหนดราคา ซึ� งเท่ากบั 5.1027 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 4.00 บาท 

ความผนัผวนที�คาดหวงัร้อยละ 31.69 ความคาดหวงัอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.06 อายุของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี อายเุฉลี�ย 1.61 ปี และอตัราดอกเบี�ยปลอดความเสี�ยงร้อยละ 2.63 

 ในระหวา่งปี 2559 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั TPAC- ESOP มีการเปลี�ยนแปลงดงันี�  

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัตน้ปี 333,500 หน่วย 

ใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัในระหวา่งปี (333,500) หน่วย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือปลายปี - หน่วย 

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯต้อง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี     

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ      

ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯได้

จดัสรรสาํรองตามกฏหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอื์�นของพนกังาน 242,370 217,814 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 132,486 113,230 

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 850,677 811,706 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (2,080) (9,658) 

23. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   

ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 20,093 21,732 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (954) - 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราวและ   

การกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (602) (327) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 18,537 21,405 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม 6025  และ 9255  สรุปไดด้งันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

- 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 125,948 126,338 

   

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 25,190 25,268 

 ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

 ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 770 127 

 ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (5,942) (4,176) 

 รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (954) - 

 อื�นๆ (527) 186 

รวม (6,653) (3,863) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 18,537 21,405 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี   

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 118 86 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 23 23 

ค่าเสื�อมราคาสะสม - อุปกรณ์ 80 - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,237 3,720 

รวม 4,458 3,829 

หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเสื�อมราคาสะสม - อุปกรณ์ - 27 

รวม - 27 

24. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก

สําหรับสินคา้บริโภคตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที� 59-1321-1-03-1-0 เมื�อวนัที� 17 ตุลาคม 2559 

และเลขที�  59-1322-1-03-1-0 เมื�อวนัที�  17 ตุลาคม 2559 ภายใต้เงื�อนไขที�กําหนดบางประการ สิทธิ

พิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรที�ไดจ้ากการประกอบกิจการ     

ที�ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา  8 ปีนบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น  

 ในระหว่างปี 2559 และ 2560 บริษทัฯยงัไม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการจากบัตรส่งเสริมการ

ลงทุนทั�ง 2 บตัร 

25. กาํไรต่อหุ้น  

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุ้นสามญัที�ออกอยูใ่นระหว่างปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีที� เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหวา่งปี

ตามที�กล่าวขา้งตน้กบัจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นสามญัที�บริษทัฯอาจตอ้งออกเพื�อแปลงหุ้น

สามัญเทียบเท่าปรับลดทั� งสิ� นให้ เป็นหุ้นสามัญ  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ                    

ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

 

กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุ้น

สามญัถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนกั 

 

 

กาํไรตอ่หุน้ 

  2560 2560 2560 

  (พนับาท) (พนัหุน้) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน/กาํไรต่อหุ้นปรับลด    

   กาํไรสาํหรับปี 107,411 253,818 0.42 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

 

กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุ้น

สามญัถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนกั 

 

 

กาํไรตอ่หุน้ 

  2559 2559 2559 

  (พนับาท) (พนัหุน้) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน    

 กาํไรสาํหรับปี 104,933 240,939 0.44 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด    

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP - 43  

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TPAC-W1 - 5,176  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด    

   กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่    

      มีการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญั 104,933 246,158 0.43 

26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดําเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบริษทัฯ 
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 เพื�อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที�

รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายวสัดุหีบห่อพลาสติค และดาํเนินธุรกิจใน

เขตภมิูศาสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทยและประเทศอินเดียซึ� งดาํเนินงานโดยบริษทัยอ่ย  

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุน

จากการดาํเนินงานในงบการเงินรวม ดงันั�น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั�งหมดที�

แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2560 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 4 ราย เป็นจาํนวนเงิน 278 ลา้นบาท 208 ลา้น

บาท 195 ลา้นบาท และ 176 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2559: จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงิน 313 ลา้นบาท 

226 ลา้นบาท และ 200 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

27. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน

สํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ.  2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา

ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี�บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 

และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ        

ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท (2559: 5 ลา้นบาท) 

28. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) )บาท(  

เงินปันผลประจาํปี 2559 ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น   

       เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2560 27,920 0.11 

เงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับปี 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   

   เมื�อวนัที� 15 สิงหาคม 2560 25,381 0.10 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2560  53,301 0.21 

เงินปันผลประจาํปี 2558 ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น   

       เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559 59,418 0.25 

เงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับปี 2559 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   

    เมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2559 25,381 0.10 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2559  84,799 0.35 
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29. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

29.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 3.6 ล้านบาทและ 0.1 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกาเกี� ยวข้องกับการซื� อเครื� องจักรและแม่พิมพ์ (2559: 1.0 ล้านบาท 0.3 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 26 ลา้นเยนญี� ปุ่น และ 0.3 ลา้นฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร

โรงงาน ซื�อเครื�องจกัร และแม่พิมพ)์  

29.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาว่าจา้งที�ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพ

เป็นจาํนวนเงินรวม 3 ลา้นบาท (2559: ไม่มี)  

29.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการอื�น 

 บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าที� ดินและบริการอื�นๆ อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลาตั� งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี                

บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายสําหรับค่าเช่าและบริการอื�นๆ ในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญา

ดงักล่าวดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

จ่ายชาํระ   

 ภายใน 1 ปี 3 3 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 1 

29.4 การคํ�าประกนั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือคํ�าประกนัเพื�อคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าซึ� งออกโดยธนาคาร

ในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 13 ลา้นบาท) 

29.5 เลตเตอร์ออฟเครดติ 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตที�ยงัไม่ได้ใช้คิดเป็นจาํนวนเงิน 340 

ลา้นบาท (2559: 106 ลา้นบาท) 
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29.6 ภาระผูกพันเกี�ยวกับสัญญาดําเนินการและสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้นระห ว่างบริษัทฯ  Sunrise 

Containers Limited และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม 

เมื�อวนัที�  15 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาดาํเนินการและสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น

ระหวา่งบริษทัฯ Sunrise Containers Limited และกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม ซึ� งมีขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�สําคญั

ในการเขา้ซื�อกิจการ Sunrise Containers Limited ดงันี� 

1. TPAC Packaging India Private Limited จะเขา้ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise Containers 

Limited  

2. หากหน่วยงานที�มีอาํนาจในประเทศอินเดียไม่อนุมติัการควบรวมกิจการภายในวนัที� �� มิถุนายน 

2561 TPAC Packaging India Private Limited จะทาํการเขา้ซื�อหุน้แทนภายในวนัที� 30 มิถุนายน 

2561 

3. TPAC Packaging India Private Limited จ ะ ต้อ ง ว า ง เงิ น มัด จํ า จําน ว น เงิน  �  ล้าน เห รี ย ญ

สหรัฐอเมริกา เพื�อเป็นประกนัการชาํระค่าตอบแทนแก่ผูข้าย โดยเงินมดัจาํดงักล่าวจะถือเป็นส่วน

หนึ� งของค่าตอบแทนที�จะต้องชําระแก่ผู ้ขาย ทั�งนี�  ผูข้ายอาจยึดเงินมดัจาํดังกล่าวได้ในฐานะ

ค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญา และจะไดรั้บเงินมดัจาํคืนในกรณีที�ผูข้ายผิดสญัญา 

4. ค่าตอบแทนที�ชาํระใหแ้ก่ผูข้ายเป็นไปตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงในสญัญาดงักล่าว 

5. กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิขอให ้ TPAC Packaging India Private Limited ซื�อหุน้ส่วนที�เหลือ 20% 

ในปี 2564 ในราคาซื�อขายตามสิทธิเป็นไปตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงในสญัญา หรือในระหวา่งปี 

2567 และปี 2568 ในราคาตลาดยติุธรรม 

30. ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์     

 สญัญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์     

 สญัญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.6 - 0.6 

31. เครื�องมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

  เครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของบริษทัฯตามที�นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบับที� 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด ลูกหนี� การคา้ เงินกูยื้มระยะสั�นจากธนาคาร และเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น บริษทัฯมีความ

เสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดงันี�  

 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

 บริษทัฯมีความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�การคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี�

โดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดงันั�นบริษทัฯจึงไม่คาดว่า

จะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเชื�อ นอกจากนี�  การใหสิ้นเชื�อของบริษทัฯไม่มี

การกระจุกตัวเนื�องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที�หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงิน

สูงสุดที�บริษทัฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�การคา้ที�แสดงอยู่ใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

  ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

 บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากธนาคาร และเงินกูย้ืมระยะสั�น

จากธนาคาร อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี� ยที�ปรับขึ�นลงตาม

อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ� งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�

ครบกําหนดหรือวนัที�มีการกําหนดอตัราดอกเบี� ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี� ยใหม ่        

ถึงก่อน) ไดด้งันี�  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560  

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย    

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5  ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  60 - - 2 44 106 0.38 - 1.40 

ลูกหนี� การคา้ - - - - 411 411 - 

 60 - - 2 455 517  

หนี�สินทางการเงนิ        

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - - 180 180 - 

 - - - - 180 180  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย    

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5  ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - - - 3 3 6 0.38 - 0.75 

ลูกหนี� การคา้ - - - - 393 393 - 

 - - - 3 396 399  

หนี�สินทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร 55 - - - - 55 0.81 - 2.15 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - - 167 167 - 

 55 - - - 167 222  

  ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

 บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อขายสินคา้และอุปกรณ์เป็น

เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ� งส่วนใหญ่มีอายุ

สญัญาไม่เกินหนึ�งปี เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยง 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�

เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงันี�  
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สกุลเงิน 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

หนี� สินทางการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) )บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ(  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,007 648 67 9 32.6809 35.8037 

เหรียญสิงคโปร์ - 1 2 22 24.4503 24.8010 

เยนญี�ปุ่ น - - - 27,900 - 0.3080 

ฟรังกส์วิสเซอร์แลนด ์ - - 1 461 33.4067 35.1571 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี� 

 อตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญา  

สกลุเงิน จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 30 310 33.99 32.46 - 32.60 12 มกราคม 2561 - 21 มิถุนายน 2561 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี� 

อตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญา  

สกลุเงิน จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (พนั) (พนั) )บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ(   

เหรียญสหรัฐอเมริกา 88 198 34.79 - 35.13 34.89 - 35.13 3 กุมภาพนัธ์ 2560 - 17 เมษายน 2560 

เยนญี�ปุ่ น 37,225 - 0.32 - 0.33 - 24 พฤษภาคม 2560 - 14 มิถุนายน 2560 

ฟรังกส์วิสเซอร์แลนด ์ 561 - 35.48 - 36.00 - 22 พฤษภาคม 2560 - 14 มิถุนายน 2560 

31.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั�นหรือมีอัตราดอกเบี� ย

ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี� ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ 

 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

 ขาดทุน ขาดทุน 

ตราสารอนุพันธ์   

 สญัญาซื�อขายอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ (0.1) (0.6) 
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 บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี�  

- ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายติุธรรมซึ�งคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

และแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ� งข้อมูลที�นํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วน

ใหญ่ เป็นข้อมูลที�สามารถสังเกตได้ในตลาดที� เกี� ยวข้อง เช่น  อัตราแลกเปลี�ยนทันที อัตรา

แลกเปลี�ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี� ย และเส้น

ราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษทัฯได้คาํนึงถึงผลกระทบของความเสี�ยงด้าน

เครดิตของคู่สญัญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรม  

32. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของบริษทัฯคือการจดัใหมี้ซึ� งโครงสร้างทุนที�เหมาะสม

เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้นโดย ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.20:1 (2559: เฉพาะ

บริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.25:1) 

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

33.1    เมื�อวนัที� 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทฯครั� งที� 1/2561 มีมติอนุมัติการ

ลงทุนใน Sunrise Containers Limited โดยมีค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายทั�งหมดในการเขา้ทาํธุรกรรมมี

จาํนวนเงินไมเ่กิน 4,692 ลา้นรูปีหรือ 2,383 ลา้นบาท 

33.2   เมื�อวนัที� 3 มกราคม 2561 TPAC Packaging India Private Limited ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนจากจาํนวน

เงิน 0.1 ล้านรูปีเป็นจาํนวนเงิน 300 ล้านรูปี และได้เรียกชําระค่าหุ้นจํานวนเงิน 110 ล้านรูปีและ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวนเงิน 110 ลา้นรูปี ทั�งนี�  บริษทัฯไดจ่้ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวคิดเป็น

จาํนวนเงิน 220 ลา้นรูปี เมื�อวนัที� 30 มกราคม 2561  

33.3   เมื�อว ันที�  6 กุมภาพันธ์ 2561 TPAC Packaging India Private Limited ได้วางเงินมัดจําจํานวนเงิน                  

� ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื�อเป็นประกนัการชาํระค่าตอบแทนแก่กลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม 

33.4    เมื�อว ันที�  21 กุมภาพันธ์ 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้เสนอต่อที�ประชุมสามัญ

ประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเพื�ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 6025  ในอัตรา       

หุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 33 ลา้นบาท เงินปันผลนี�จะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากที�

ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯแลว้ 

34. การอนุมัติงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมื�อวนัที� 21 กุมภาพนัธ ์2561 


