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ประเทศอินเดีย

Dadra
Umbergaon
Silvassa
Haridwar (2)
Alwar

6 โรงงานช้ันนําใน
ประเทศอินเดีย
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ประเทศไทย

บางขุนเทียน (3)
บางนา

4 โรงงานช้ันนําใน
ประเทศไทย
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ประเทศไทย

บางขุนเทียน (3)
บางนา

4 โรงงานช้ันนําใน
ประเทศไทย
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ข้อมูลสำาคัญทางการดำาเนินงาน

ล้านบาท 2559 2560 2561

รายได้จากการขาย 1,523.8 1,584.1 2,528.0

ก�าไรขั้นต้น 257.5 275.9 368.5

อัตราร้อยละก�าไรขั้นต้น 16.9% 17.4% 14.6%

ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา 257.1 258.7 279.6

ก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน 

ภาษี และค่าเสื่อมราคา * 257.1 266.8 330.5

ก�าไรสุทธิ 104.9 107.4 22.7

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินธุรกิจปกติ * 104.9 113.9 42.7

* หักรายจ่ายครั้งเดียวที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
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กําไรจากการดําเนินธุรกิจปกติ
กอนหักตนทุนทางการเงิน 
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นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา 
ประธานกรรมการ  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

เรียน ผู้ถือหุ้น

ปี 2561 บรษิทัฯ มกี�าไรจากการด�าเนนิงานปกตก่ิอนหกัต้นทุน
ทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24%  
ก�าไรสุทธิลดลง 79% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจาก
ต้นทุนธุรกรรมการเข้าท�ารายการซ้ือกิจการซ่ึงเกิดขึ้นเพียง
ครัง้เดยีวและต้นทนุการกูย้มืเพือ่เข้าซ้ือกจิการนัน้ทีม่ขีนาดใหญ่

ปีนี้เราได้เห็นการควบรวมกิจการคร้ังแรกในรอบ 35 ปี
ของบริษัทฯ ซึ่งจริงๆแล้วการควบรวมกิจการน�ามาซ่ึงการ
เปลีย่นแปลงให้กบัเรา เราไม่ได้ใช้ค�าว่าความเปลีย่นแปลงแบบ
เล่นๆ แต่ในทางกลับกันเราม่ันใจอย่างยิ่งว่าการเปล่ียนแปลง
เป็นส่ิงที่เราท�ามาตลอดในปี 2561 เราเริ่มต้นด้วยโรงงานแค่ 
3 แห่งในประเทศไทย และสิ้นปี 2561 ด้วยการเป็นบริษัทผลิต
บรรจภุณัฑ์พลาสตกิคงรปูระดบันานาชาต ิโดยมโีรงงานทัง้หมด 
10 แห่ง ซึ่ง 4 แห่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และ 6 แห่งในอินเดีย 
ซึง่ในความคดิของเราตลาดอนิเดียคือตลาดบรรจภัุณฑ์พลาสตกิ
คงรูปที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก

ในเดือนพฤษภาคม เราซื้อกิจการบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปใน
ประเทศไทย ที่มีโรงงานผลิตขนาดใหญ่ 1 แห่งครอบคลุมพื้นที่ 
14 ไร่ ซึ่งอยู่อีกฝั่งของกรุงเทพ กิจการที่เราซื้อมามีผลขาดทุน
ทางการเงินเล็กน้อยในปีก่อนที่เราจะซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม
เป็นท่ีชัดเจนส�าหรับเราว่าการซ้ือกิจการครั้งน้ีจะช่วยให้เรา
สามารถให้บริการลูกค้าในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น

เราอยูใ่กล้ลูกค้ามากขึน้และท�าให้การขนส่งผลิตภัณฑ์ของเรามี
ความเหมาะสมมากขึ้น ด้วยความเชื่อมั่นของเราว่าการบริการ
ลูกค้าที่ดีขึ้น จะช่วยท�าให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น เราจึงด�าเนินการ
ตามนัน้ และด้วยการซ้ือกจิการในครัง้นีเ้ปิดโอกาสเราในการท�า
ธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตชั้นน�าในประเทศไทย บริษัทฯ สามารถ
การขยายการผลิตได้อีกมากหลังจากควบรวมกิจการ และช่วย
ให้เราสามารถอยู่ในฐานะผู้น�าด้านผลิตบรรจภุัณฑ์พลาสติกคง
รูปได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น โครงสร้างพื้นฐานของโรงงานไม่เป็น
อุปสรรคของการเติบโตในอนาคต และเราก็พร้อมที่จะขยาย
การเติบโตในประเทศไทยให้มากขึ้น

สารจากประธานกรรมการ
A2
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สารจากประธานกรรมการ

ประมาณ 4 เดอืนหลังจากการควบรวมกิจการในประเทศไทย เราสามารควบรวมกจิการท่ีประเทศอินเดยีได้ส�าเรจ็เมือ่เดอืนสงิหาคม
ที่ผ่านมา บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย เรา
แจ้งลูกค้าของเราทุกรายในประเทศไทยว่าเราพร้อมที่จะให้บริการในประเทศอินเดียแล้ว และลูกค้าของเราสามารถขายสินค้าให้
กับลูกค้าในหลากหลายเชื้อชาติได้อีกด้วย 

ส�าหรับบริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย ใช้แนวคิดเดียวกับธุรกิจของเราในประเทศไทย คือการผลิตสินค้าที่ได้มาตราฐาน และ
ปลอดภัยที่สุดให้กับลูกค้า และสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดีอย่างสม�่าเสมอให้กับลูกค้า ทีมงาน
ของเราเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ซึ่งท�าให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปส�าหรับลูกค้า ด้วยแนวคิดและทักษะในการท�างานแบบนี้ การเข้าควบรวมกิจการกับบริษัท ทีแพค 
แพคเกจจิ้ง อินเดีย ถึงเป็นสิ่งที่ดีส�าหรับเรา

ด้วยทีมที่แข็งแกร่งในขณะนี้ การควบรวมกิจการเป็นประตูสู่โอกาสของเราในประเทศอินเดีย และเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของเร่ือง
ราวของเราในประเทศอินเดีย

สิ่งที่เราท�าในปี 2561 เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่เพื่อท�าให้เรามีรายได้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯของเราใหญ่
ขึ้นเป็นอย่างมากและมีแหล่งที่มาของรายได้ที่คุณภาพดีและทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

(เควิน คูมาร์ ชาร์มา)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
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ข้อมูลบริษัทหลัก

ชื่อบริษัท : บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TPAC 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป

Website     : www.thaiplaspac.com

เลขที่จดทะเบียนบริษัท  : 0107547000575

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 1 สิงหาคม 2526 

ทุนจดทะเบียน : 255,000,000 บาท  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 253,817,676 บาท  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 253,817,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

งวดปีการเงิน : 31 ธันวาคม

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย 

โทรศัพท์  02-897-2250-1 โทรสาร  02-897-4694           

ที่ตั้งสาขา 0001 : 3/1, 3/2 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�า 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย

                               โทรศัพท์  02-892-0261-4

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-009-9000  โทรสาร 02-009-9991 

ผู้สอบบัญชีบริษัท : นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ทะเบียนเลขที่ 3516) หรือ

นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ (ทะเบียนเลขที่ 4521) หรือ

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ทะเบียนเลขที่ 3972) หรือ

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล (ทะเบียนเลขที่ 4807)

เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-264-0777

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : นายพัสกร  กุลธัมนงค์

นายธนากร หนูสัมฤทธ์

นายพศินภูมิ จิตกล้า

บริษัท ส�านักงานกฎหมายขุนพล แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด

174/137 หมู่ที่ 6 ซอยพระราม 2 ซอย 60 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�า 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-415-9689, 095-573-2247 โทรสาร 02-050-2755

นักลงทุนสัมพันธ์ : นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์, worapong@thaiplaspac.com

เลขานุการบริษัท : นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์, worapong@thaiplaspac.com

secretary@thaiplaspac.com

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
A3



TPAC

9

TPAC ANNUAL REPORT 2018

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท : TPAC PACKAGING INDIA PRIVATE LIMITED

ประเภทธุรกิจ : ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป

CIN : U74999MH2017PTC301190

ROC Code : RoC-Mumbai

หมายเลขทะเบียนบริษัท : 301190

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 7 ธันวาคม 2560

ทุนจดทะเบียน : 2,450,000,000 รูปี ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 245,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 รูปี

ทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว : 2,107,695,750 รูปี ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 210,769,575 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 รูปี

งวดปีการเงิน : 31 มีนาคม

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

ผู้สอบบัญชีบริษัท : S R B C & Co LLP

12th Floor,The Ruby,Ruby Mill,Senapati Bapat Marg, Dadar(West), 

Mumbai, Maharshtra 400028, India 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : Chandhiok & Associates

Advocates and Solicitors C-524 Defence Colony New Delihi-110024 

ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป

วันที่เป็นบริษัทย่อย : 2 พฤษภาคม 2561

หมายเลขทะเบียนบริษัท : 0105512000275

ทุนจดทะเบียน : 101,431,370 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,143,137 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว : 101,431,370 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,143,137 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

งวดปีการเงิน : 31 ธันวาคม

สถานที่ตั้งบริษัท : 75/2 ซอยร่วมใจ ถนนบางนา-ตราด กม. 18.8 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี 

  สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีบริษัท: : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-264-0777

บริษัท ทีแพค แพคเกจจ้ิง อินเดีย จํากัด บริษัท ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จํากัด

80% 100%
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15 มกราคม 2561
ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2561

19 มกราคม 2561
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทสำ�หรับแผนผังองค์กร และ
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ครั้งที่ 
1 / 2561

21 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ อนุมัติงบก�รเงินประจำ�ปี 2560

6 มีนาคม 2561
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ สำ�หรับก�รซื้อหุ้นส�มัญทั้งหมดของ 
บริษัท คัสตอม แพค จำ�กัด

10 มีนาคม 2561 
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ สำ�หรับก�รออกหุ้นกู้  
และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

24 เมษายน 2561 
ประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2561

2 พฤษภาคม 2561 
บริษัทฯ เข้�ซื้อหุ้นส�มัญทั้งหมดของ 
บริษัท คัสตอม แพค จำ�กัด

10 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ ประจำ�ไตรม�สที่ 1 / 2561

18 พฤษภาคม 2561
กำ�หนดก�รจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี

26 มิถุนายน 2561
ประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ครั้งที่ 1 / 2561

9 สิงหาคม 2561
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ ประจำ�ไตรม�สที่ 2 / 2561 และ 
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  
ครั้งที่ 2 / 2561

28 สิงหาคม 2561
บริษัท ทีแพค แพ็คเกจจิ้ง อินเดีย จำ�กัด เข้�ลงทุนใน
บริษัท ซันไรส์ คอนเทนเนอร์ส จำ�กัด

13 พฤศจิกายน 2561
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ ประจำ�ไตรม�สที่ 3 / 2561

26 พฤศจิกายน 2561
ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ครั้งที่ 1 / 2561

13 ธันวาคม 2561
ประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ครั้งที่ 2 / 2561 
และ คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  
ครั้งที่ 2 / 2561

ปฎิทินเหตุการณ์ ประจำาปี 2561
A4
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ปฎิทินเหตุการณ์ ประจำาปี 2561

ค่านิยม
+ ปรับตัวได้รวดเร็ว

+ผู้น�าในอตุสหกรรม (บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป)
+ใส่ใจคุณภาพ
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คณะกรรมการบริหาร
A5
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คณะกรรมการบริหาร
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร  
สามีนางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)       
พี่เขยนายยาโชวาดัน โลเฮีย (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

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

of London, ประเทศอังกฤษ

• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศกรรมโยธา University College London ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการท�างาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) 

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -ไม่มี-

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

2561 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จ�ากัด

2557 - 2558   กรรมการ, Armanset Ltd. ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่มี (ตนเอง 0 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น)

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา 
ต�าแหน่ง
 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ประเภทกรรมการ 
กรรมการบริหาร

อายุ 35 ปี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก  9 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด  29 กุมภาพันธ์ 2559
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร  
 - ไม่มี -

การศึกษา
• วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (เกยีรตินยิมอนัดบั 1) สาขาวศิวกรรม เครือ่งกล  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า กรงุเทพมหานคร 

ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program ( 51/2549 ) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการท�างาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -ไม่มี-

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
9,560,000 หุ้น 

(ตนเอง 9,560,000 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น)

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 
ต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจประเทศไทย

ประเภทกรรมการ 
กรรมการบริหาร

อายุ 59  ปี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก  12 ตุลาคม 2558

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559
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นาย อานิล กุมาร์ โคลิ

ต�าแหน่ง:
กรรมการบริหาร (ด้านเทคนิค)

ประเภทกรรมการ 
กรรมการบริหาร

อายุ :  58 ปี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก 12 ตุลาคม 2558
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร 
 - ไม่มี -

การศีกษา 
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัย 

Pune ประเทศอินเดีย
 • เทคโนโลยีบัณฑิต (เคมี) Harcourt Butler Technological Institute 

มหาวิทยาลัย Kanpur ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program ( 135/2560)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการท�างาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) 
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -ไม่มี-
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จ�ากัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จ�ากัด
2558 – 2561 รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด, PET, 
  บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
2541 - 2558  รองประธานกรรมการ, 
  บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่มี (ตนเอง 0 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น)

นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา

ต�าแหน่ง
กรรมการ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ : 33 ปี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก 9 ตุลาคม 2558
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร 
ภรรยานายเควิน คูมาร์ ชาร์มา  
(ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ)
พี่สาวนายยาโชวาดัน โลเฮีย (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

การศีกษา
 • วิทยาศาตร์บัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ Babson College  

รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558 ประเทศไทย

ประวัติการท�างาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -ไม่มี-
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จ�ากัด
 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จ�ากัด
 2559 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ, บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ, QAMA Investments Limited
 2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บริษัท ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง จ�ากัด
 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ - บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จ�ากัด 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ไม่มี (ตนเอง 0 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น)



TPAC

17

TPAC ANNUAL REPORT 2018

นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย

ต�าแหน่ง
กรรมการ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ : 31 ปี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก 12 ตุลาคม 2558
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร 
น้องชายนางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
น้องเขยนายเควิน คูมาร์ ชาร์มา (ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทฯ)

การศีกษา
 • ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจด้านวิศวกรรม, Warwick Business School, 

Warwickshire, ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการท�างาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
2558 – ปัจจุบัน: บริษัทพลาสติค และ หีบห่อไทย จ�ากัด มหาชน

   กรรมการ

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, Medco Plast Co. for Packing &   
  Packaging systems (S.A.E.) ประเทศอียิปต์
2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์  
  จ�ากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จ�ากัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จ�ากัด
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จ�ากัด
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่มี (ตนเอง 0 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น)
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ต�าแหน่ง
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก 9 ตุลาคม 2558
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร
 - ไม่มี -

การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต Texas A&M University รัฐเทกซัส 

      ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2546 สมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18/2548 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10/2553
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน 

(วพน.)  
รุ่นที่ 1/2555

 • วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับ
สูง(บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556

 • วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่าย
นวัตกรรม” BRAIN รุ่น 2 ประจ�าปี 2561

 • Certificate, Harvard University, Advanced Management 
Program, U.S.A.

 • Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private 
Enterprise Development, U.S.A..

ประวัติการท�างาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) 

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา, 
  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2555 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจ
  รายกลาง, ธนาคารกรุงเทพจ�ากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล, 
  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, 
  บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
2557 - 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, 
  บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล
2556 - 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, 
  บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล
2545 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อ�านวยการลูกค้าธุรกิจราย  
  กลาง, ธนาคารกรุงเทพจ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ�ากัด
2551 – 2562 กรรมการ, บริษัท เดอะ แกรนด์ – ยูบี จ�ากัด
2544 – 2562 กรรมการ, บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
2544 – 2562 กรรมการ, บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จ�ากัด
2544 – 2562 กรรมการ, บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ�ากัด
     

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ไม่มี (ตนเอง 0 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น)

นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
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นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ต�าแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ 46 ปี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก 12 ตุลาคม 2558
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร
 - ไม่มี -

การศึกษา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

สถาบันพระปกเกล้า
 • The Executive Management Academy, University of California, 

Los Angeles
 • รัฐประศาสน์ศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการท�างาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) 

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -ไม่มี-

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2550 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร,  

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ไม่มี (ตนเอง 0 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น) 

นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์

ต�าแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ : 48 ปี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งแรก 9 ตุลาคม 2558
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการครั้งล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร
 - ไม่มี -

การศีกษา
 • MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute 

of Technology (MIT), Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program  รุ่นที่ 72/2549 สมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Brain) รุ่นที่ 

1/2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สัมมนาวิชาการ “ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกับการ

ขับเคลื่อนสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0” ปี 2560

ประวัติการท�างาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์   
  ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ,   

  บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่มี (ตนเอง 0 หุ้น, คู่สมรส 0 หุ้น, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น)



TPAC

20

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน

นายกรานต์  
ฉายาวิจิตรศิลป์
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

นายวีรศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน

นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอนิล กุมาร์ โคลิ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา 
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์  
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
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วิสัยทัศน์
ผู้เป็นเลิศด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป

ในตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูง
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

1 นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการ
ประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

29 กุมภาพันธ์ 2559

2 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการบริหาร
อนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
กลุ่มธุรกิจประเทศไทย

29 กุมภาพันธ์ 2559

3 นายอนิล กุมาร์ โคลิ กรรมการบริหาร
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค

24 เมษายน 2561

4 นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 27 กุมภาพันธ์ 2560

5 นายยาโชวาดัน โลเฮีย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 24 เมษายน 2561

6 นายวีรศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

24 เมษายน 2561

7 นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

27 กุมภาพันธ์ 2560

8 นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

27 กุมภาพันธ์ 2560

9 นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ อนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

9 สิงหาคม 2561

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ
 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา หรือนางอารธนา โลเฮีย ชาร์มา หรือ 

นายยาโชวาดัน โลเฮีย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอนิล กุมาร์ โคลิ หรือนายธีรวิทย์ บุษยโภคะ รวมเป็นสองคนและประทับตรา

ส�าคัญของบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการ
A6
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การประชุมคณะกรรมการ

ล�าดับ รายชื่อ

คณะกรรมการ

บริษัท

(7 ครั้ง)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(6 ครั้ง)

คณะกรรมการ สรรหาและ

ค่าตอบแทน

(2 ครั้ง)

คณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี

(2 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

(2 ครั้ง)

1 นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา 7/7 - 2/2 2/2 2/2

2 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ 7/7 - 2/2 2/2 2/2

3 นายอนิล กุมาร์ โคลิ 7/7 - - - 2/2

4 นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา 7/7 - - - -

5 นายยาโชวาดัน โลเฮีย 7/7 - - - -

6 นายวีรศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ 7/7 6/6 2/2 - -

7 นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 7/7 6/6 2/2 - -

8 นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 7/7 6/6 2/2 - -

9 นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์* - - - 1/1* -

10 นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์** - - - - -

*นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

**นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ผู้บริหาร

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

2 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจประเทศไทย

3 นายชรีนาถ คาสิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประเทศอินเดีย

4 นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

5 นายคณิต ธนาวุธิไกร* ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายบัญชี

6 นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์** ผู้อ�านวยการสายการเงินและบริหาร

*5. นายคณิต ธนาวุธิไกร เข้าร�าต�าแหน่งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

**6. นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ได้ลาออก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
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ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
กลุมธรุกิจประเทศอินเดีย

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
กลุมธรุกิจประเทศไทย

หัวหนาเจาหนาท่ีบริหารสายการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
สรรหา

และพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝายตรวจ
สอบภายใน

ประธานเจาหนาท่ี
บริหารกลุมบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 

สิงหาคม 2561 

 *นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ได้ลาออก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
 - ปริญญาโท MBA (Finance & International Business) University of ST. Thomas 

 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ท�างาน
 - บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) 

  2560-ปัจจุบัน  : หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

 - บริษัท ไทยโซลาร์เอ็นเนอยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

   2560-2560    : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน 

 - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 

  2559-2560     : ผู้จัดการ วางแผนการเงินและภาษี

 - บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ส ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน) 

  2553-2559    : หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานการเงินและการลงทุน
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หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
 เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความ

ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ

บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  ก. ทะเบียนกรรมการ

  ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

  ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย

ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้

รับรายงานนั้น

 3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

 • ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ ตลอดจน

ข้อบังคับบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อคณะ

กรรมการ

 • จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักการ

ปฏิบัติที่ดี

 • จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูก

ต้องตามมติที่ประชุม

 • จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ�าปีบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุม

กรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

 • เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดท�าโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานตามที่กฎหมายก�าหนด

 • ดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

 • ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

 • จัดให้มีการเปิดเผยให้ทันเวลาในการรายงานสารสนเทศที่จ�าเป็นต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 • ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นและข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ การก�ากับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ย่อย

 • สนับสนุนกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการมีข้อมูลและความรู้เพียงพอต่อการท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

รายงานในรายงานประจ�าปี

 • พัฒนาความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
2560 2561

ประธาน
กรรมการ กรรมการ

ประธาน
กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท 70,000 55,000 80,000 65,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 30,000

คณะอนุกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน

33,000 33,000 40,000 40,000

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี - - - -

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - - - -

รวมทั้งสิ้น (ต่อปี) 2,378,000.00 2,740,000.00

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
 บริษัทไม่มีค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก

คณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะเป็นผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ ให้กับผู้บริหาร

จ�านวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 37.61  ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ
 -ไม่มี-

บุคลากร
กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

สายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

2560 2561

1. ฝ่ายผลิต 800 921

2. ฝ่ายการเงินและบริหาร 35 80

3. ฝ่ายการตลาด 12 10

4. ฝ่ายโลจิสติกส์ 128 123

รวม 975 1,134



TPAC

28

กลุ่มธุรกิจในประเทศอินเดีย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

สายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

2561

1. ฝ่ายผลิต 208

2. ฝ่ายการเงินและบริหาร 48

3. ฝ่ายการตลาด 22

4. ฝ่ายโลจิสติกส์ 19

รวม 297

ค่าตอบแทน
กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย
 โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น 325.61 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงิน

เดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยง

ชีพ เป็นต้น

ค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2561

ค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ (ล้านบาท) 247.37 325.61

กลุ่มธุรกิจในประเทศอินเดีย
 โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น 61.79 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงิน
เดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพ เป็นต้น

ค่าตอบแทน ปี 2561

ค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ (ล้านบาท) 61.79
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โครงสร้างทุน 
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ  มีดังนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 นายอานุช โลเฮีย 153,978,850 60.28

2 นายเอกวุฒิ เนื่องจ�านงค์ 22,536,400 8.88

3 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 

Limited

14,990,000 5.91

4 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ 9,560,000 3.77

5 CITIBANK Nominees Singapore PTE LTD – Thai 

Focused Equity Fund LTD

7,523,300 2.96

6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 7,050,904 2.78

7 นางสาวอนุตรีย์ เนื่องจ�านงค์ 6,140,000 2.42

8 นายนิติ เนื่องจ�านงค์ 3,599,900 0.83

9 Morgan Stanley & Co. International Plc. 2,983,000 0.72

10 นายพรชัย รัตนนนทชัยสุข 2,829,900 0.53

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 230,222,554 90.07

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 23,595,122 9.30

รวม 253,817,676 100

แหล่งที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้การ
จ่ายเงนิปันผลอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธรุกจิ สภาพคล่อง ความจ�าเป็นและความเหมาะ
สมอืน่ๆในอนาคต โดยให้อ�านาจคณะกรรมการของบรษัิทฯพจิารณาและการด�าเนนิการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล
 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้เสนออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ
ประจ�าปี 2560 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้นโดยที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายแก่
ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และบริษัทจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 
2561 รวมเงินปันผลจ่ายส�าหรับผลประกอบการประจ�าปี 2560 ทั้งสิ้น 33.0 ล้านบาท
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กลยุทธ์
กลยุทธ์
 ปี 2561 เป็นปีที่ส�าคัญในการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ในการเติบโตของเรา เหมือนกับที่เราได้บอกไว้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน
มากลยุทธ์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการเสริมการเติบโตของเราโดยการซื้อธุรกิจ โดยที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าธุรกิจของเราจะเติบโต
เป็น 2 เท่า ในทุก ๆ 5 ปี

หลักเกณฑ์ในการซื้อกิจการของเราชัดเจนมาก
 - เรามุ่งเน้นในสิ่งที่เราถนัด แก่นของธุรกิจของเราคือ การเป็นผู้ผลิตบรรณจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปที่ปลอดภัยส�าหรับการ
ใช้งานของผู้บริโภค และนี่คือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ โดยการมุ่งเน้นในสิ่งที่เราถนัดนั้นท�าให้สินค้าของเราดีขึ้น และท�าให้ลูกค้ามีความ
พึงพอใจมากขึ้นอีกด้วย

 - เราให้บริการลูกค้าของเราในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วของโลก

 - เราจะเป็นผู้น�าในตลาดนั้นๆ ไม่ว่าเราจะเข้าไปที่ตลาดไหนก็ตาม ด้วยการเข้าซื้อกิจการในประเทศอินเดียท�าให้เรา
ประสบความส�าเร็จในเรื่องนี้ และด้วยการเข้าซ้ือกิจการในประเทศไทยท�าให้ต�าแหน่งทางการตลาดของเรายังคงแข็งแกร่ง และ
หลักเกณฑ์ข้างต้นส�าเร็จได้ด้วยการเข้าซื้อกิจการทั้ง 2 ครั้งของเรา

 บรษิทัฯ ด�าเนนิกลยทุธ์ในขัน้ตอนแรกซึง่สามารถพสิจูน์และท�าให้เหน็ถงึความเปลีย่นแปลงทีเ่หมาะสมกบัธรุกจิของเรา
ได้อย่างสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 2 คือการจัดการธุรกิจ เพื่อรวมและบริหารจัดการบริษัทซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยยะส�าคัญ

 กลยุทธ์ในการประสบความส�าเร็จของเราในการควบรวมกิจการนั้นได้รับการสนับสนุนจาก

 - เลอืกผุน้�าทีเ่หมาะสม ทีม่แีรงขับเคลือ่นในตวัเอง และทีส่�าคญัคือมค่ีานยิมเดยีวกนักบับรษัิทฯ ซ่ึงเราได้ประธานบริหาร
บริษัทในประเทศอินเดียคนใหม่เข้ามาร่วมงานกับเรา

 - เปิดตัวโครงสร้างการก�ากับดูแลที่แข็งแกร่ง (เช่น EY ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีทั่วโลกของเรา) กระบวนการต่างๆและ
ระบบการจัดการข้อมูล เราจริงจังกับการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ และใส่ใจในข้อมูลของเรา และเปรียบเทียบตัวเราเองใน
กลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้บริการลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น

 บนความส�าเรจ็ในข้ันตอนที ่2 เราสามารถบอกได้ว่า บรษิทัฯได้เปลีย่นแปลงอย่างแท้จรงิและกลยทุธ์ของเราก�าลงัแสดง
ผลลัพธ์ให้ได้เห็น 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นน�าในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป
ในประเทศไทยและอินเดีย

 เราด�าเนินธุรกิจส่วนใหญ่กับสินค้ากลุ่มที่ต้องการความสะอาดและปลอดภัยอย่างสูง - สินค้าที่ใช้ในขีวิตประจ�าวัน เช่น 
กลุ่มอาหารและเครื่องด่ืม เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ตลอดจนเครื่องมืออุตสาหกรรม 
และเรายังมีธุรกิจที่ขยายไปยังสินค้าที่มีรูปทรงทั่วไปในยี่ห้อ SUNPET 

 เรามทีมีงานทีม่คีวามรูป้ระสบการณ์ในการเลอืกใช้วตัถดุบิและเทคโนโลยกีารผลิตทีเ่หมาะสม สร้างแบบผลิตภัณฑ์  2 มติ ิ
3 มิติ และตัวอย่างต้นแบบเสมือนจริง (prototypes) การจัดสร้างแม่พิมพ์โดยผู้ผลิตทรงคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เข้าสู่กระบวนการผลิตแบบฉีด, เป่า และ PET ตลอดจนกระบวนการเสริม เช่น ติดฉลาก งานพิมพ์หรือ ประกอบ ภายใต้ระบบ
การควบคุมการผลิตและประกันคุณภาพ ISO 9001:2008 และ GMP ที่ไม่เฉพาะก�าหนดมาตรฐานเครื่องจักรแต่ยังครอบคลุม
ถึงสภาวะแวดล้อมทั่วทั้งโรงงานและครอบคลุมจนถึงการส่งมอบถึงลูกค้าในที่สุด

 บริษัทฯ แบ่งกลุ่มธุรกิจตามประเภทอุตสาหกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

 1.1 ผลิตภัณฑ์นมและกาแฟ
 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขวดบรรจุนมสด นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดแกลลอน ถ้วยบรรจุโยเกิร์ต ฝาปิด
ขวดชนิดต่างๆ ทั้งฝาเกลียวและฝา snap ขวดและฝาบรรจุครีมเทียม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังผลิตฝาเกลียวส�าหรับปิดขวดแก้ว
บรรจุกาแฟหรือมอลท์สกัดชนิดผง

 1.2 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร
 ได้แก่ ขวดบรรจุซอสพริก ซอสมะเขือเทศ น�้ามันหอยนางรม และเครื่องปรุงอื่นๆ ลักษณะบรรจุภัณฑ์กลุ่มนี้ต้องค�านึง
ถึงการป้องกันการซึมผ่านของก๊าซเพื่อถนอมอายุการจัดเก็บให้ได้ยาวนาน ส�าหรับฝาปิดประกอบด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น ฝาที่มี
แถบป้องกันการเปิดภายในหรือรอบนอก ฝา flip top และฝาที่มีรูเทรูปแบบหรือขนาดต่างๆ เป็นต้น

 1.3 ผลิตภัณฑ์อาหาร
 ได้แก่ ภาชนะที่ออกแบบเฉพาะส�าหรับอาหารชนิดต่างๆ เช่น อาหารส�าเร็จรูป น�้าผึ้ง ขนมขบเคี้ยว หมากฝรั่ง เป็นต้น

 1.4  ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
 ได้แก่ ช้อนส้อมต่างๆ เช่น ส้อมพับส�าหรับบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ซึ่งเป็นวัสดุประเภทใช้ครั้งเดียว (disposable) จนถึง 
ช้อนตักนมผงส�าหรับเด็กทารก ซึ่งค�านึงถึงสุขลักษณะอนามัยขั้นสูงสุด

 1.5 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
 ได้แก่ ขวดและฝาบรรจุน�้าผลไม้ ชาเขียว น�้ามะพร้าว เครื่องดื่มสุขภาพต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ท�าการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลายแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาดตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

2. บรรจุภัณฑ์ส�าหรับของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์
 ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดและฝาส�าหรับผลิตภัณฑ์ น�้ายาบ้วนปาก สบู่เหลว น�้ายาระงับกล่ินกาย โลช่ัน
ท�าความสะอาดผิว แป้งโรยตัว ยาและวิตามิน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ค�านึงถึงมาตรฐานการควบคุม เช่นเดียวกับกลุ่มอาหาร
และเครื่องดื่ม เพราะใช้หรือสัมผัสโดยตรงกับร่างกายมนุษย์เรา

3. บรรจุภัณฑ์ส�าหรับของใช้ในครัวเรือน
 ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดและฝาส�าหรับผลิตภัณฑ์น�้ายาล้างพื้นและสุขภัณฑ์ ตลับน�้าหอมดับกลิ่น 
ฝาสเปรย์ปรบัอากาศ ฝาสเปรย์น�า้ยาก�าจดัแมลง ขวดน�า้ยาฆ่าเชือ้ ตลอดจนเครือ่งใช้ท�าความสะอาดบ้าน เช่น แปรงถพูืน้ เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ต้องค�านึงถึงความทนทานต่อเคมีเป็นอย่างมาก

4. ผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุตสาหกรรม
 ประกอบด้วยชิ้นส่วนตลับเมตร ไม้บรรทัดวัดระดับ ตลอดจนชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น ท้าวแขน พนักพิง ลูกล้อ
เก้าอี้ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ค�านึงถึงความแข็งแรงทนทานต่อสภาพการใช้งาน เช่น ทนแรงแรงกระแทกหรือการใช้งานภายใต้
อุณหภูมิทั้งสูงและต�่ามาก
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โครงสร้างรายได้
รายได้จากการด�าเนินงานที่ประเทศไทย

รายได้แบ่งตามภูมิภาค
2560 2561

ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขายในประเทศ 1,418 89% 1,620 89%

รายได้จากการขายต่างประเทศ 166 10% 185 10%

รายได้อื่น ๆ 13 1% 14 1%

หัก: รายการระหว่างกัน 0 (17)

รวมรายได้ 1,597 100% 1,801 100%

รายได้แบ่งตามอุตสาหกรรม
2560 2561

ล้านบาท % ล้านบาท %

บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 824 52%  1,009 56%

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ 459 29%  518 28%

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับของใช้ในครัวเรือน 269 17%  250 14%

ผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุตสาหกรรม 32 2%  28 2%

รายได้อื่น ๆ 13 1%  14 1%

หัก: รายการระหว่างกัน 0 (17)

รวมรายได้ 1,597 100% 1,801 100%

รายได้จากการด�าเนินงานที่ประเทศอินเดีย

รายได้แบ่งตามอุตสาหกรรม

2561

ล้านบาท %

บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 594 80%

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับเวชภัณฑ์ 146 20%

รายได้อื่น ๆ 2 0%

รวมรายได้ 742 100%
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รายงานการอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ สำาหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบก�าไรขาดทุนรวม

ล้านบาท
สิ้นสุด  

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด  

31 ธ.ค. 60

% Δ
ณ 31 ธ.ค. 61 เทียบกับ  

ณ 31 ธ.ค. 60

รายได้จากการขาย 2,528.0 1,584.1 59.6%

ต้นทุนขาย 2,159.5 1,308.2 65.1%

ก�าไรขั้นต้น 368.5 275.9 33.5%

อัตราร้อยละก�าไรขั้นต้น 14.6% 17.4% -2.8%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 335.0 163.0 105.6%

รายได้อื่น 15.5 13.2 17.9%

ก�าไรจากการซื้อในราคาต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 41.2 0.0 N/A

ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีและค่าเสื่อมราคา 279.6 258.7 8.1%

ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน 

ภาษี และค่าเสื่อมราคา 330.5 266.8 23.9%

อัตราร้อยละก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุน

ทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา 13.1% 16.8% -3.8%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 189.5 132.5 43.1%

ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน และภาษี 90.1 126.2 -28.6%

ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน

และภาษี 141.0 134.3 5.0%

อัตราร้อยละก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุน

ทางการเงิน และภาษี 5.6% 8.5% -2.9%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 55.9 0.2 24581.8%

ก�าไรก่อนภาษี 34.2 125.9 -72.9%

ก�าไรก่อนภาษีจากการด�าเนินงานปกติ 85.0 134.1 -36.6%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 11.5 18.5 -37.8%

ก�าไรสุทธิ 22.7 107.4 -78.9%

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปกติ 42.7 113.9 -62.5%

อัตราร้อยละก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปกติ 1.7% 7.2% -5.5%

B3
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ผลประกอบการรวมของบริษัทที่ส�าคัญในปี 2561 เทียบกับปี 2562:
 • บริษัทมีก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น 23.9% และมีก�าไร
จากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน และภาษี เพิ่มขึ้น 5.0%

 • บริษัทมีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปกติ ลดลง 62.5% เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มสูงข้ึน และ
ค่าเสื่อมราคาทางบัญชีที่เพิ่มสูงขึ้น1 ที่บริษัทย่อยในประเทศอินเดีย 

 • รายได้ / ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการด�าเนินงานปกติประกอบไปด้วย:

  o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ

  o ก�าไรจากการซื้อในราคาต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมจากการเข้าซื้อกิจการบริษัท คัสตอม แพค จ�ากัด

 • เพื่อให้เข้าใจถึงผลประกอบการรวมของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น บริษัทได้ท�าการแบ่งค�าอธิบาย และการวิเคราะห์ออกเป็น 2 
แห่งตามประเทศที่ตั้งของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น ผลการด�าเนินงานในประเทศไทย และประเทศอินเดีย ตามล�าดับ

ผลการด�าเนินงานในประเทศไทย2

ล้านบาท
ไตรมาส 

4/2561

ไตรมาส 

3/2561

% Δ

ไตรมาส 

4/2561 

เทียบกับ

ไตรมาส 

3/2561

ไตรมาส 

4/2561

ไตรมาส 

4/2560

% Δ

ไตรมาส 

4/2561  

เทียบกับ

ไตรมาส 

4/2560

สิ้นสุด 31 

ธ.ค. 61

สิ้นสุด 31 

ธ.ค. 60

% Δ ณ 31 ธ.ค. 

61 เทียบกับ ณ 

31 ธ.ค. 60

รายได้จากการขาย 454.9 489.6 -7.1% 454.9 379.7 19.8% 1,804.8 1,584.1 13.9%

ต้นทุนขาย 391.9 428.3 -8.5% 391.9 313.2 25.1% 1,554.8 1,308.2 18.8%

ก�าไรขั้นต้น 63.0 61.3 2.8% 63.0 66.5 -5.3% 250.0 275.9 -9.4%

อัตราร้อยละก�าไรขั้นต้น 13.8% 12.5% 1.3% 13.8% 17.5% -3.7% 13.9% 17.4% -3.6%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 44.8 50.2 -10.7% 44.8 47.2 -5.0% 186.0 163.0 14.2%

รายได้อื่น 4.9 3.9 25.2% 4.9 1.1 18.4% 14.0 13.2 6.4%

ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน  

ภาษีและค่าเสื่อมราคา

55.2 47.6 16.0% 55.2 56.8 -2.9% 211.4 258.7 -18.3%

ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุน

ทางการเงิน ภาษีและค่าเสื่อมราคา

55.5 50.3 10.4% 55.5 64.5 -13.9% 220.9 266.8 -17.2%

อัตราร้อยละก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อน

หักต้นทุนทางการเงิน และภาษี

12.2% 10.3% 1.9% 12.2% 17.0% -4.8% 12.2% 16.8% -4.6%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 32.1 32.6 -1.5% 32.1 33.3 -3.7% 133.4 132.5 0.7%

ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน และภาษี 23.1 15.0 53.9% 23.1 23.5 -1.9% 78.0 126.2 -38.2%

ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุน

ทางการเงิน และภาษี

23.4 17.7 32.3% 23.4 31.2 -24.9% 87.5 134.3 -34.9%

อัตราร้อยละ ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อน

หักต้นทุนทางการเงิน และภาษี

5.2% 3.6% 1.5% 5.2% 8.2% -3.1% 4.8% 8.5% -3.6%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 14.9 7.4 102.2% 14.9 0.0 926534.5% 23.0 0.2 10062.6%

ก�าไรก่อนภาษี 8.1 7.6 6.8% 8.1 23.5 -65.5% 55.0 125.9 -56.3%

ก�าไรก่อนหักภาษีจากการด�าเนินงานปกติ 8.5 10.3 -17.8% 8.5 31.2 -72.8% 64.4 134.1 -51.9%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2.0 -0.6 -428.1% 2.0 2.6 -22.6% 73 18.5 -60.5%

ก�าไรสุทธิ 6.1 8.2 -26.1% 6.1 20.9 -70.9% 47.4 107.4 -55.9%

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปกติ 6.4 10.4 -38.7% 6.4 27.0 -76.4% 54.9 113.9 -51.8%

อัตราก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปกติ 1.4% 2.1% -0.7% 1.4% 7.1% -5.7% 3.0% 7.2% -4.1%

1 ตามการปันส่วนราคาซื้อของ TPAC India

2 ตารางด้านบนแสดงผลการด�าเนินงานรวมของ TPAC บางขุนเทียน และ TPAC บางนา
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ในปัจจุบัน การด�าเนินงานของบริษัทในประเทศไทยประกอบด้วยการผลิตจาก 2 แหล่งที่ตั้ง ดังนี้

• TPAC บางขุนเทียน ประกอบด้วย 3 โรงงาน ตั้งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร
• TPAC บางนา3 1 โรงงาน ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร

TPAC บางขุนเทียน
• TPAC บางขุนเทยีนมีก�าไรจากการด�าเนนิงานปกตก่ิอนหกัต้นทนุทางการเงนิ ภาษ ีและค่าเสือ่มราคาในไตรมาสที ่4/2561 

เท่ากับ 59.04  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.8% เทียบกับไตรมาส 3/2561 และลดลง 8.6% เทียบกับไตรมาส 4/2560

• TPAC บางขนุเทยีนมกี�าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงนิ ภาษ ีและค่าเสือ่มราคาในไตรมาสที ่4/2561 เท่ากบั 58.6 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 31.6% เทียบกับไตรมาส 3/2561 และเพิ่มขึ้น 3.2% เทียบกับไตรมาส 4/2560

• TPAC บางขนุเทยีนมผีลประกอบการทีด่ใีนไตรมาสที ่4/2561 สืบเนือ่งมาจากบรษิทัมส่ีวนต่างของราคาขายสนิค้าทีส่งูขึน้ 

เมื่อเทียบกับราคาต้นทุนวัตถุดิบ

• TPAC บางขุนเทียนมีก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาในปี 2561 ลดลง 

17.1% เทียบกับปีก่อนหน้า

• ราคาน�้ามันเป็นตัวแปรส�าคัญของราคาวัตถุดิบหลักของบริษัทอยู่ในช่วงขาขึ้นใน 8 เดือนแรกของปี 2561 ส่งผลให้บริษัท

มีส่วนต่างของราคาขายสินค้าที่ลดลง เมื่อเทียบกับราคาต้นทุนวัตถุดิบ ในช่วงเวลาดังกล่าว

• อย่างไรก็ตามในไตรมาสที ่4/2561 ราคาน�า้มนัในตลาดโลกปรับตวัลดลงส่งผลให้บรษิทัมส่ีวนต่างของราคาขายสนิค้ากบั

ราคาต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น

• ปริมาณการผลิตสินค้าของ TPAC บางขุนเทียนในไตรมาสที่ 4/2561 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ

ไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยปริมาณการผลิตที่ลดลดมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล

• บรษัิทมีแผนทีจ่ะทดแทนปรมิาณการผลติท่ีลดลงในปี 2562 ซึง่ในปัจจบัุนตลาดบรรจภัุณฑ์พลาสตคิคงรปูในประเทศไทย

ยังคงมีแนวโน้มที่ดี

TPAC บางนา 5

• งบการเงินรวมผลประกอบการของ TPAC บางนาภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการเสร็จสิ้นในเดือน พฤษภาคม 2561

• ในระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา (พ.ค.-ธ.ค. 2561) TPAC บางนามีขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อม

ราคาเท่ากับ 0.2 ล้านบาท

• TPAC บางนามีขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 3.5 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2561

• ปัจจุบัน TPAC บางนา เดินก�าลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 30% ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นได้หลังจาก

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และน�าเข้าเครื่องจักรที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

• อย่างไรกต็าม TPAC บางนายงัคงอยูใ่นขัน้ตอนการปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน และเพิม่เครือ่งจกัรทีท่นัสมยัเข้ามา เพือ่ให้

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าของบริษัท 

• สาเหตุหลักท่ีบริษัทเข้าซ้ือกิจการ TPAC บางนา เนื่องจาก TPAC บางนามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี และทีมงานท่ีมี

ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นในอนาคต  

สรุปข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทในประเทศไทย:
• การซื้อกิจการบริษัท TPAC บางนา ส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมในการขยายก�าลังการผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทมี

แผนที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตทั้ง TPAC บางขุนเทียน และ TPAC บางนา

• บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าผ่านการเป็นคู่ค้ากันมาอย่างยาว ท�าให้บริษัททราบถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละ

รายได้เป็นอย่างดี 

• อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์พลาสตคิคงรปูยงัคงอยูใ่นสภาวะทีด่ ีโดยบรษิทัได้รบัการตดิต่อจากลกูค้าทีอ่ยากท�าผลติภณัฑ์ใหม่ 

โดยใช้เมด็พลาสติครไีซเคลิเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติ ซึง่การใช้เมด็ พลาสตดิรไีซเคลิถอืเป็นการก้าวข้ามไปสูอ่นาคตของ

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติดคงรูปที่มั่นคง และยั่งยืน

3 บริษัทได้ท�าการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท คัสตอม แพค เป็นบริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) ณ วันซื้อกิจการในเดือน พ.ค. 2561

4 TPAC บางขุนเทียนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการในไตรมาสที่ 4/2561 เท่ากับ 0.4 ล้านบาท

5 TPAC บางนา ประกอบด้วย 1 โรงงานการผลิต ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 14 ไร่
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ผลการด�าเนินงานในประเทศอินเดีย6

ล้านบาท สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61

รายได้จากการขาย 740.2

ต้นทุนขาย 621.8

ก�าไรขั้นต้น 118.5

อัตราร้อยละก�าไรขั้นต้น 16.0%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 149.4

รายได้อื่น 1.8

ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา 27.0

ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา 109.5

อัตราร้อยละก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา 14.8%

ค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจ�าหน่าย 56.1

ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน และภาษี -29.1

ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน และภาษี 53.4

อัตราร้อยละก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน และภาษี 7.2%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 32.9

ก�าไรก่อนภาษี -61.6

ก�าไรก่อนหักภาษีจากการด�าเนินงานปกติ 20.9

อัตราร้อยละก�าไรก่อนภาษีจากการด�าเนินปกติ 2.8%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 4.2

ก�าไรสุทธิ -65.8

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปกติ -12.2

อัตราก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปกติ -1.6%

ตารางด้านบนแสดงผลประกอบการของ TPAC India
• ความแตกต่างระหว่างก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา กับก�าไรก่อนหัก

ต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา คือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการควบรวมกิจการระหว่าง TPAC Packaging 

India Private Limited และ Sunrise Containers Limited

• TPAC India มีก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 109.5 ล้านบาท

• ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ที่

ได้ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น 10% เม่ือเปรียบเทียบกับก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และ

ค่าเสื่อมราคา ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

• ค่าเสื่อมราคาในปัจจุบันของ TPAC India เพิ่มสูงขึ้น คิดเป็น 51.4% ของก�าไรจากการด�าเนินงานปกติก่อนหักต้นทุน

ทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาจากการตีราคาสินทรัพย์ของ TPAC India 

(สินทรัพย์มีตัวตนและไม่มีตัวตน) ตามมาตรฐานบัญชี

6 ผลประกอบการในตารางด้านบนเป็นผลประกอบการ 100% ของ TPAC India โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยระหว่าง  วนัที ่28 ก.ค. – 31 ธ.ค. 

2561 = 0.4484 THB/INR
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งบแสดงฐานะการเงินรวม

ล้านบาท สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60 % Δ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 64.0 105.6 -39.4%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ 833.6 411.1 102.8%

สินค้าคงเหลือ 293.3 114.4 156.4%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 23.0 29.3 -21.5%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,213.8 660.4 83.8%

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 51.6 - N/A

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,483.1 547.1 171.1%

ค่าความนิยม 937.0 - N/A

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 395.2 3.9 9994.8%

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าแม่พิมพ์ 17.4 7.2 143.0%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 87.1 54.8 59.0%

รวมสินทรัพย์ 4,185.2 1,273.4 228.7%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 286.4 - N/A

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 303.9 180.1 68..7%

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดภายในหนึ่งปี 208.5 - N/A

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15.2 7.5 102.7%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 813.9 187.6 333.7%

เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,170.2 - N/A

หุ้นกู้ระยะยาว 567.8 - N/A

หนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทย่อย

463.2 - N/A

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 97.5 21.2 360.2%

รวมหนี้สิน 3,112.6 208.8 1,390.5%

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 253.8 253.8 0.0%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 302.9 302.9 0.0%

ก�าไรสะสม 532.2 507.8 4.8%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -56.3 - N/A

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,032.7 1,064.5 -3.0%

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 39.9 - N/A

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,072.6 1,064.5 0.8%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,185.2 1,273.4 228.7%

• บริษัทมีสินทรัพย์รวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 228.7% เทียบกับ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560 เนื่องมาจากการ

รวมสินทรัพย์ของบริษัทย่อยและการรับรู้ค่าความนิยมของ TPAC India

• บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเนื่องจากการกู้ยืมสถาบันการเงินเพื่อท�ารายการควบรวมกิจการ TPAC India

• บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 เท่ากับ 2,232.9 ล้านบาท

• ผู้ร่วมทุนของ TPAC India มีสิทธิในการขายหุ้นส่วนที่เหลือ 20% ภายใต้แนวทางของ IFRS สิทธิในการขายหุ้นส่วนที่

เหลอืนีจ้ะถกูบนัทึกเป็นหนีสิ้น และบนัทึกลดส่วนของเจ้าของ (ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย)

(เควิน คูมาร์ ชาร์มา) 
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ



TPAC

39

TPAC ANNUAL REPORT 2018

ปัจจัยความเสี่ยง   
 
ปัจจัยความเสี่ยง
 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดประเภทความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ โดยทาง
ตรงหรอืทางอ้อมต่อบริษทั ดงันัน้บรษิทัจงึได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่งขึน้เพือ่ทบทวนและพจิารณาแนวทาง
ปัองกันปัจจัยเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารจัดการให้อยู่ในความควบคุมอย่างเหมาะสม 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณารายงานผลการตรวจสอบที่มีผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง 
โดยมีนโยบายการจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ 
 โดยทีเ่มด็พลาสตกิเป็นส่วนประกอบหลักของวตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติ และเปน็สว่นใหญ่ของตน้ทุนสนิค้า ปจัจัยหลักทีม่ี
ส่วนสัมพันธ์ และมีผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติค ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน เม็ดพลาสติค ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งมีโอกาสที่
อาจเกดิความไม่สมดลุท�าให้ราคาเปลีย่นแปลง เช่นการทีโ่รงงานผู้ผลิตปิดเพือ่ซ่อมบ�ารงุ หรอืเหตกุารณ์ทีท่�าให้อปุทานเปล่ียนแปลง
ไป และที่ส�าคัญอีกส่วนหนึ่ง คือราคาน�้ามัน ที่มีการผันผวนตามกลไกลตลาดโลก ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยส่งผลต่อราคาเม็ดพลาสติค และ
ส่งผลต่อต้นทุนของบริษัท

 กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบของปัจจัยราคาวัตถุดิบ ในการจัดหาแหล่งผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ และ
ราคาที่ผันผวน คือ

 1.1 บรษิทัได้มกีารเจรจาตกลงกบัลกูค้าหลกัในเรือ่งของการปรบัราคาขายสนิค้า ตามราคาเมด็พลาสตกิ ทีเ่ปลีย่นแปลงในแต่ละ
ไตรมาศ เพ่ือรองรบัความเสีย่งจากราคาในช่วงเวลานัน้ ๆ ท�าให้สามารถมช่ีวงเวลาปรบัตวัและบรหิารจดัการ และปรบัราคาเป็นไปอย่าง
มรีะบบ ซ่ึงจะสามารถท�าให้บรษิทัควบคมุอตัราต้นทนุ ก�าไรได้อย่างสม�า่เสมอ ด้วยราคาทีเ่ป็นธรรม อนัเป็นกลยทุธ์ของความยัง่ยนืด้วย
ส่วนหนึง่  

 1.2 บรษิทัได้กระจายความเสีย่ง ด้วยการซ้ือเมด็พลาสตคิทีห่ลากหลายตามความต้องการของลูกค้า จากผู้จ�าหน่ายหลายราย 
ในประเทศ ซึง่สามารถป้องกันความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุบิ และการผูกขาดราคา

2. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินธุรกิจ
 ความเสีย่งในแง่การด�าเนนิธรุกิจอนัเป็นผลจากกระบวนการหรือนโยบายทีล้่มเหลว รวมไปถึงความผิดพลาดของ ระบบ
การปฎบิ�ตงิานตลอดระยะเวลา 35 ปี บรษิทัมีความมุง่มัน่พฒันาระบบการรบัรองคณุภาพ ISO 9000 และสร้างระบบงาน รวมถงึ
ก�าหนดแนวการปฏบิตักิารไว้อย่างชดัเจนและต่อเนือ่งและในการด�าเนนิงานของบรษิทัอยูภ่ายใต้คณะกรรมการตรวจสอบก�ากบัดแูล
และมผีูต้รวจสอบอสิระจากภายนอกทีอ่ยูใ่นระดบัแนวหน้าในการตรวจสอบและให้ความเหน็ในเรือ่งความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบด้าน
ต่างๆเป็นประจ�าทกุไตรมาส ละอยูภ่ายใต้นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแม้กระทัง่ด�าเนนิการอยู่
ภายใต้การตรวจสอบของลกูค้าในการตรวจระบบคณุภาพ มาตรฐานผู้ผลิตเหล่านีล้้วนเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากการผิดพลาดใน
การปฎบิตังิานของพนกังาน และระบบการท�างาน

3. ความเสี่ยงในด้านทรัพย์สิน
 ความเสี่ยงในด้านทรัพย์สินซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมและสี่งอ�านวยความสะดวก เช่น ภัย ธรรมชาติ 
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจก่อผลกระทบต่อการ ด�าเนินงานของ
ธุรกิจและความสูญเสียทางด้านการเงิน

 บริษัทได้มีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงโดยท�าประกันความเส่ียงภัยทุกชนิด ครอบคลุมถึงธุรกิจหยุดชะงัก ระยะ
เวลารอบกรมธรรม์ 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความเสี่ยงภัยดังกล่าวอาจมีผลจากความเสียหายต่อเนื่องมายังผลการด�าเนินงานและ
ทรพัย์สนิ นอกจากนัน้บรษิทัยงัมกีารท�าประกนัภยัการขนส่งยวดยานพาหนะรวมถงึประกันความรบัผดิต่อตวัผลติภณัฑ์ของบรษิทั
ต่อบุคคลที่สาม

4. ความเสี่ยงด้านปริมาณสต๊อคสินค้าเกิน
 บริษัทมีจ�านวนลูกค้าหลายรายและรายการสินค้าที่หลากหลายมากกว่าหน่ึงพันรายการ ดังน้ันในการควบคุมปริมาณ
สินค้าและระบบคลังสินค้า โลจิสติกส์ ครอบคลุมถึงห่วงโซ่อุปทาน เป็นกระบวนการที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะรองรับการส่งมอบ
สินค้าให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

B4
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 บริษัทได้จดัให้มกีารพฒันาระบบสนิค้าคงคลงัและมกีารพฒันาระบบควบคมุข้อมลูทีค่รอบคลมุครบวงจรของ ระบบห่วง
โซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดซื้อ รับเข้าวัตถุดิบ วางแผนการผลิต จนกระทั่งระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และขนส่งสินค้าเพื่อส่งมอบไป
ยังลูกค้าจนถึงปลายทางภายใต้ระบบโครงสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลที่ครบครันอีกทั้งการขยาย
พื้นที่คลังสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพ

5. ความเสี่ยงจากการทุจริต
 ในการจดัการองค์กรนัน้เป็นไปได้ทีอ่าจมคีวามเส่ียงของการทจุรติ ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าวนัน้มทีกุระดบัช้ันขององค์กรทีม่ส่ีวน
สมัพันธ์กบักจิกรรมการด�าเนนิงานแต่ละส่วนงาน ทมีส่ีวนเกีย่วเนือ่งทัง้ภายใน และผู้มส่ีวนได้เสียจากภายนอก

 ผลกระทบของการทุจรติซึง่อาจเกดิในการบรหิารจดัการองค์กรทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมถงึ ความสญูเสยีทางการ
เงิน การสูญเสียชื่อเสียง ความเชื่อมั่นต่อสาธารณะชน และผู้มีส่วนได้เสีย และอื่นๆ ซึ่งมีผลต่อพนักงานและองค์กรโดยรวม

 บริษทัฯ มกีารบรหิารจดัการอย่างมอือาชพีในการป้องกนัการทุจรติ โดยการการเปิดช่องทางให้ผู้มส่ีวนได้เสียสามารถแจ้ง
เบาะแสมายงัหวัหน้าส่วนก�ากับดแูลการปฏบิตักิารองค์กรทีช่ดัเจนและมนีโยบายเกบ็ข้อมลูจากผูแ้จ้งเบาะแสเป็นความลบั เพือ่ปกป้อง
สทิธแิละผลกระทบต่อผูแ้จ้งเบาะแส และการจดัอบรมให้ความรูต่้อพนกังานทัง้ระดบัต้นและระดบับริหารรวมถึงบรรจอุยูใ่นคู่มอืจรรยา
บรรณพนกังาน แม้กระทัง่ภายในองค์กรเองบรษิทัก็จดัให้มกีล่องรบัข้อร้องเรยีนจากภายในโดยไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลู

6. ระบบควบคุมภายใน
 การควบคมุภายในเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการทีม่คีณุค่าและมผีลต่อการด�าเนนิธรุกจิอนัแสดงถึงประสทิธภิาพทีเ่พยีง
พอของธรุกิจ โดยคณะกรรมการบรษิทัได้มกีารมอบหมายภารกจิในการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยมคีณะกรรมการตรวจ
สอบเป็นผูท้บทวนประเมนิผลระบบการตรวจสอบควบคมุภายในของบรษิทัเพือ่ให้สามารถเชือ่มัน่ได้ว่าบรษิทัได้มกีารระมดัระวงั
อย่างเพียงพอโดยสามารถพจิารณาจากการตรวจสอบระบบข้อมลูทางบญัชแีละรายงานมาตรฐานการเงนิ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานก�ากบัดูแลบรษิทัจดทะเบยีนไทย

 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงความเหน็ต่อระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสมส�าหรบัการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทั ได้มกีารระบคุวามรบัผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูแ้ทนผู้มอี�านาจและการ
ควบคุมการจดัการ เพือ่รบัการรบัรองในการสร้างความโปร่งใสเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือในการป้องกนัความเสยีหายและให้การด�าเนนิงาน
เป็นไปอย่างราบรืน่รวมถงึบรษัิทได้จดัแบ่งหน้าท่ีของส่วนงานต่างๆและพนกังานควบคมุและผู้จดัการเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าแต่ละส่วนงาน
มกีารตรวจสอบ และถ่วงดุลอ�านาจภายในองค์กร

 บริษัท ฯ ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามรับผดิชอบโดยตรงอย่างเป็นอสิระในการจัดหาผูต้รวจสอบอสิระมาเป็น
ผูต้รวจสอบภายใน ของบรษิทั  เพือ่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งต้ัง บรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ 
โธมทัส ุไชยยศ จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชภีายในส�าหรบัปี   2561  โดยผูต้รวจสอบภายในจะประเมนิระดบั ความเสีย่ง ในแต่ละส่วนงาน 
โดยประเมนิจากสภาพแวดล้อมระดบัการควบคมุโดยรวม ความเส่ียงจากระบบสารสนเทศ โดยกจิกรรมการตรวจสอบมวีตัถปุระสงค์ 
เพ่ือประเมนิประสทิธภิาพ การด�าเนนิงาน การรายงาน และการปฏบิตัติามนโยบายระเบยีบปฏบิตั ิโดยผูต้รวจสอบภายใน จะรายงาน
ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุไตรมาศ
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กรอบการควบคุมภายใน  

7. ความเสี่ยงจากการเข้าซื้อ และการควบรวมกิจการ 
 บริษัทมีแนวทางการขยายกิจการโดยการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ ซึ่งกระบวนการในการเข้าซื้อ และการควบรวม
กจิการนัน้ย่อมมคีวามเสีย่งเกดิข้ึน เช่นความเสีย่งจากการก่อหนีเ้พือ่เข้าท�ารายการและความเสีย่งจากการลดลงของกระแสเงนิสด
จากการด�าเนินงานส่งผลท�าให้ผิดข้อก�าหนดทางการเงินที่สถาบันการเงินก�าหนดไว้ได้

 ในการลดความเสีย่งจากการเข้าซ้ือและควบรวมกจิการนัน้ ทมีผูบ้รหิารได้ทุม่เทเวลาและทรัพยากรอย่างมาก (ทัง้ภายใน
องค์กรเอง และการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย และด้านการเงิน) ในการจัด
ท�าบทวิเคราะห์ในด้านต่างๆของบริษัทเป้าหมาย โดยขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาหลายเดือนก่อนที่บริษัทจะสรุปเงื่อนไขในการเข้าท�า
รายการ

 อกีทัง้บรษิทัเลอืกเข้าซ้ือกิจการทีมี่ลกัษณะธรุกจิแบบเดยีวกบับรษิทั คอืผลติบรรจภัุณฑ์พลาสตคิ ซึง่บรษัิทมปีระสบการณ์
ในการด�าเนนิธรุกจินีม้าอย่างยาวนานถงึ 34 ปี ส่งผลท�าให้บรษิทัมคีวามเข้าใจถงึเทคโนโลยกีารผลติ และอตุสาหกรรมนีเ้ป็นอย่าง
ดี
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รายงานระหว่างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 รายการระหว่างกันเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การก�าหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือ
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (Fair and at arm’s length) ซึ่ง
อาจจะเป็นราคาที่เรียกเก็บจากลูกค้าหรือเป็นราคาที่เสนอให้กับผู้จัดหา (ซัพพลายเออร์) และเป็นเงื่อนไขที่สามารถเปรียบเทียบ
ได้และสมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ
จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

ปี 2560 ปี 2561

บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

- มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยงข้องกับผู้

ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทฯ

ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ 101 63

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัด

-  มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยงข้องกับผู้

ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทฯ

ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ 0 4

บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จ�ากัด

- บริษัทย่อย

ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ

ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ

0

0

10

7

บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จ�ากัด

- บริษัทย่อย

ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ

ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ

0

0

0.15

0.01

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการ และผู้บริหาร

เงินปันผลจ่าย 32 5

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
 รายการระหว่างกนัข้างต้นได้รบัการพจิารณาและได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่รายการระหว่างกนั
ดงักล่าวเปน็ไปอยา่งสมเหตสุมผล และมคีวามจ�าเปน็ตอ่การด�าเนินธรุกจิของบริษัท โดยการเขา้ท�ารายการนัน้ บรษิัทได้พจิารณา
ถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย และบุคคลที่อาจมีผล
ประโยชน์ขัดแย้งกัน

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของ บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้
มส่ีวนได้เสยี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการ ซึง่ข้อก�าหนด
และเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ใช้
ราคาทีเ่หมาะสม สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบรษัิท หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้น บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดัง
กล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้
มส่ีวนได้ส่วนเสยีจะไม่เข้าร่วมประชมุและไม่ใช้สทิธใินการออกเสยีงเพือ่อนมุตัใินรายการดงักล่าว และจะเปิดเผยรายการระหว่าง
กันไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

B5
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นโยบายเกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 ในกรณทีีม่รีายการระหว่างกนัซึง่เป็นรายการใหม่ แต่ละหน่วยงานของบรษิทัจะต้องแจ้งรายละเอยีดของรายการทีค่าดว่า
จะเกิดขึน้ เช่น มลูค่าของรายการ ราคา เงือ่นไข และเหตผุลทีต้่องมรีายการระหว่างกนั โดยแจ้งต่อเลขานกุารคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพ่ือให้มกีารตรวจสอบรายการเบือ้งต้นว่ารายการน้ันๆ อยูภ่ายใต้เงือ่นไขทีจ่ะต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้บรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย ด้วย โดยรายการระหว่างกันทุกรายการจะ
ต้องได้รับการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
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รายงานการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะ
ด�าเนินการและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมไปถึงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 
2560 ฉบบัใหม่ทีจ่ดัท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหน่วยงานอื่น ๆ บริษัทยังเชื่อมั่นว่า การก�ากับดูแลกิจการที่ดีคือ
ส่วนส�าคัญในการน�าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ดังนั้น บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงหลักการและแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบรษัิทได้ตระหนกัถึงความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเชือ่มัน่ว่าการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดจีะ
น�าบรษิทัฯไปสูก่ารด�าเนนิธรุกจิอย่างมัน่คง และเสรมิสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ สามารถเพิม่คุณค่าให้แก่องค์กร เพิม่
ศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่ง ใสในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีอันจะ
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยว ข้องทุกฝ่ายในระยะยาว จึงได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรในปี 2550 โดยใน ช่วงปลายปี 2551 นั้นคณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพื่อให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นฉบับที่ โดยได้จัดท�าประกาศและแจกจ่ายให้กรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติอยู่
ในปัจจุบันตลอด จนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

 นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่อย่างถ่องแท้ และปลูกฝังให้เกิดจิตส�านึกในองค์กร 
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงและน�าไปปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือพนักงาน โดยมีคณะกรรม การบริหาร และหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะอนุกรรม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซ่ึงจากเดิมบริษัทมีคณะ
อนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ครอบคลุมภารกิจในการตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท  

 ในปี 2559 กรรมการบรษิทัได้มคีวามเหน็ในการจดัตัง้คณะอนกุรรมการเพิม่ขึน้อีก 3 คณะเพือ่ให้ครอบคลมุภารกจิ อัน
ประกอบไปด้วย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ โดยได้ก�าหนดให้คณะอนุกรรมการทุกคณะได้ทบทวนกฎบัตรที่เกี่ยวเนื่องกับคณะกรรมการ และก�าหนดให้
คณะอนุกรรมการอ่ืนได้มีส่วนทบทวนกฎบัตรซ่ึงกันและกัน โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตาม
กฎบัตรจรรยาบรรณของคณะอนุกรรมการ เพื่อเป็นการสอบทาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ในการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด และรายงานผล
ให้คณะ กรรมการบริษัททราบอย่างสม�่าเสมอ 

 นอกจากนั้นบริษัท ได้ก�าหนดให้ กรรมการ และคณะอนุกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นราย
บุคคล และรายคณะ ตามแนวนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงบริษัทได้ก�าหนดบทบาท
หน้าที่ให้ คณะกรรมการอนุกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ และ
เปิดเผยผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 ในการปฏิบัติงานของกรรมการและอนุกรรมการอยู่ภายใต้กรอบในกฎบัติ จรรยาบรรณ กรรมการ คณะอนุกรรมการ 
ที่ได้เผยแพร่ไว้ที่ www.thaiplaspac.com ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับเรา หัวข้อย่อยการก�ากับดูแลกิจการ  ซ่ึงนโยบายที่บริษัทได้
ก�าหนดครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 นอกจากบรษิทัฯจะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ในฐานะเจ้าของ
บริษัทซึ่งมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว บริษัทฯ
ยงัได้ก�าหนดนโยบายทีจ่ะปฏบิตัแิละดแูลต่อผูถื้อหุ้นในการเข้า
ร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนนสิทธิในการรับสารสนเทศ
อย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
และการปรบัเปลีย่นทีส่�าคญัอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยได้ก�าหนด
ไว้อย่างชัดเจนในหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

 ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้จดัประชมุใหญ่สามญัผู้ถอืหุน้ 1 
คร้ัง เมือ่วันที ่24 เมษายน 2561 เวลา 15.00น. – 17.00 น.    ท่ี 
ห้อง บอร์ดรูม 4  ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิิติ ์เลขที ่60 ถนน 
รัชดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 โดยบรษิทัได้มอบ
หมายให้บรษัิทศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์(ประเทศไทย)จ�ากัด ซ่ึงเป็น
นายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุใน
วันที่ 3 เมษายน 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน พร้อม
ทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมทุกวาระท่ีจ�าเป็นอย่างครบ
ถ้วนเช่นส�าเนารายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจ�าปี
งบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชีรายงานผลการด�าเนินงานของ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นโยบายการจ่ายเงินปันผลพร้อม
ตัวเลขเปรียบเทียบย้อนหลังประวัติกรรมการที่เสนอให้ด�ารง
ต�าแหน่ง ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและค่าตอบแทน ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กบัการประชมุผูถ้อืหุน้ และหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. และ
แบบ ข. โดยได้ก�าหนดช่ือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดย
ในแต่ละวาระจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการ ข้อเทจ็จรงิและ
เหตุผลประกอบการพิจารณา นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประการประชุมล่วง 
หน้าบนWebsite ของบริษัท  ก่อนการประชุมให้ผู้ถือหุ้น คือ
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอใน
การศึกษา ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในวันประชุม

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบยีนล่วงหน้า 1 ชัว่โมง โดยในการประชมุผูถื้อหุน้ มคีณะ
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบถ้วนท้ังหมด 8 ท่าน รวม
ทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผู้อ�านวย
การสายการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมท�าหน้าที่
ตรวจสอบการลง คะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูก
ต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ได้ก�าหนดให้ผู้ถือ
หุน้ลง คะแนนเสยีงแยกตามล�าดบัวาระ โดยประธานกรรมการ
ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้แจ้งวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งแจ้งจ�านวนเสียงของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชมุและไม่มสีทิธอิอกเสยีง เนือ่งจากมส่ีวนได้เสีย
ในวาระหนึ่งวาระใด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง
เท่าเทียมกันในการตรวจสอบ สอบการด�าเนินงานของบริษัท 
สอบทานแสดงความคิดเห็น และส่งค�าถามใดๆ และข้อเสนอ
แนะต่างๆ โดยคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องได้ตอบข้อซกัถาม และ
ข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูก ต้องครบ
ถ้วนและแล้วเสรจ็ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุเพ่ือให้ผูถ้อื
หุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้จาก Website ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 นอกเหนอืจากทีบ่รษิทัฯได้ก�าหนดนโยบายทีจ่ะปฏบิตัิ
ต่อผู้ถอืหุน้อย่างเท่าเทยีมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น การออก
เสยีงลงคะแนน สทิธใินการรบัสารสนเทศอย่างเพยีงพอ สทิธใิน
การเสนอชือ่กรรมการอสิระเป็นผู้รบัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทน 
บริษทัยงัได้ก�าหนดในเรือ่งอืน่ๆ อกี เช่น มาตรการป้องกนัความขดั
แย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก�าหนดนโยบายและขัน้ตอนการท�า
ธรุกรรมและการอนมุตัริายการเก่ียวโยงกันกบับรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูเ้กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าวอย่าง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในหลกัก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่พทิกัษ์ผล
ประโยชน์ของผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั และเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้รบั
ทราบข้อมลูและความโปร่งใสภายใต้มาตรการอนมัุตกิารท�ารายการ
ระหว่างกนัของคณะกรรมการบรษัิทตามหลักเกณฑ์วธิ ี การของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

 นอกจากน้ีบริษัทฯยังมีมาตรการป้องกันกรณีท่ี
กรรมการและผูบ้รหิารใช้ข้อมลูภายในเพือ่แสวงหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) 
ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่นเช่น การซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading), การน�าข้อมูลภายใน
ไปเปิดเผยกบับคุคลทีเ่กีย่วข้องกบักรรมการและผู้บรหิารซึง่ก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยห้ามผู้บริหารและ
พนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อท�าการซื้อ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลนั้น
จะเปิดเผยสูส่าธารณชนและก�าหนดให้ผูบ้รหิารต้องรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงการ
ถือครอง (ตามแบบฟอร์ม 59-2) ไปยังคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามระเบียบ 

 นอกจากนีบ้รษิทัยงัได้ก�าหนดให้จดัการประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบทันทีจากวนัทีผู้่สอบบญัชขีองบรษัิทได้ตรวจ 
สอบรบัรองงบประจ�าปีหรอืสอบทานงบไตรมาสแล้วเสรจ็ เพือ่
พจิารณาและให้ความเหน็เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการภายใน
วนัเดยีวกนักบัทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสรจ็ และส่ง
งบการเงนิให้ตลาดหลกัทรพัย์ภายในวนัเดยีวกนัหรอือย่างช้าวนัรุง่
ขึน้ด้วยวธิกีารดงักล่าว บรษิทัเชือ่ว่าหากมกีารน�าข้อมลูภายในไป
ใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน จะสามารถตรวจสอบและน�าตวัผู้กระท�า
ความผดิมาลงโทษได้อย่างมีประสทิธภิาพตามมาตรการการลงโทษ
ซึง่บรษิทัฯได้ก�าหนดไว้

 มาตรการลงโทษเมื่อผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน

 (1) ในกรณีเกิดความเสียหายแก่บริษัท ให้บริษัทฯ
ฟ้องร้องผู้บริหารต่อศาลให้ชดใช้ความเสียหายดังกล่าว และ
สามารถให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากต�าแหน่งได้

 (2) ในกรณีไม่ได้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 
แต่เป็นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรมให้มีการ                    
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 1 ครั้ง หลังจากการตักเตือนถ้า
มีการกระท�าผิดอีก บริษัทสามารถให้ผู้บริหารคนน้ัน พ้นจาก
ต�าแหน่งได้ ซึ่งมาตรการป้องกันข้อมูลภายในนี้ ในระหว่างปีที่
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ผ่านมา กรรมการและผูบ้รหิารได้ปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าว 
อย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้าม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 โดยที่คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันระหว่าง
บริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้
เสียภายในบริษัทฯได้แก่ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหน้ี หรือหน่วย
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ จึงได้ก�าหนด
แนวทางปฏบิตัอิย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรในหลกัดแูลกจิการที่
ดสี�าหรบัผูบ้รหิารกรรมการและพนกังานอย่างชดัเจนไว้ในคู่มอื
จรยิธรรมทางธรุกิจโดยได้สือ่สารให้ผูบ้รหิารและพนกังานได้รบั
ทราบและถอืปฏบิตัโิดยทัว่ถงึ และก�าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทกุ
ระดับชั้นมีหน้าท่ีก�ากับดูแลส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณที่ก�าหนด และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ด ีทัง้นีเ้นือ่งจากบรษัิทตระหนกัถงึการสนบัสนนุจากผูม้ส่ีวนได้
เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างก�าไร 
และสร้างความส�าเร็จในระยะยาวให้บริษัท ดังนี้

 จรรยาบรรณผู้บริหาร : ได้ก�าหนดเพื่อให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต่อพนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ 
ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้

ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น
 1.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็น
ธรรม เพื่อท�าให้มั่นใจได้ว่า ในการตัดสินใจและการท�าการใดๆ 
มีการค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว

 2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพด้วยความรู้ ความ
ช�านาญ ความมุ่งมั่น และด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนการ
ประยกุต์ใช้ความรู ้และทกัษะในการบรหิารจดัการบรษิทัอย่าง
เต็มความสามารถ

 3. รายงานสถานภาพของบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ ครบ
ถ้วน และตามความจริงไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน

 4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
โดยเฉพาะคู่แข่ง

 5. ไม่ด�าเนนิการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ผู้บริหารต่อพนักงาน
 1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานนั้นๆ

 2. ให้ความส�าคัญต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถ
ของพนกังาน โดยการให้โอกาสกบัพนกังานอย่างทัว่ถึงอย่างทัว่
ถึง และสม�่าเสมอ

 3. หลีกเลีย่งการด�าเนนิการใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรมซึง่อาจ
คุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานหรือ
อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

 4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ

 5.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ผู้บริหารต่อลูกค้า
 1.ผลติสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพในราคาทีเ่หมาะ
สม ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา

 2.  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

 3. ให้การรบัประกนัสนิค้า และบรกิารภายใต้เงือ่นไข
และเวลาอนัเหมาะสม

 4. ไม่ส่งมอบสินค้า และบริการ ให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้
ว่าสินค้า และบริการนั้น มีข้อบกพร่องเสียหาย 

 5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ และด�าเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้
รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

 6. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�ามาใช้เป็น
ประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

 7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่งครดั กรณทีีอ่าจไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อใดได้ ต้อง
รบี แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา           

ผู้บริหารต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้
  1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ 
ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัไิด้ ต้องรบีแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพือ่
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

  2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่
สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้

  3. รายงานข้อมลูทางการเงนิทีถ่กูต้อง ครบถ้วน ตาม
ความจริง

*นโยบายเกี่ยวกับคู่ค้าและเจ้าหน้ี เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.thaiplaspac.com)
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ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า
  1. ประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนั
ที่ดี

  2. ไม่ท�าลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า 
หรือผลิตผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจาก
ซึ่งมูลความจริง

  3. ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการ
ค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม
  1. ให้การสนบัสนนุกจิการอนัเป็นประโยชน์ต่อชมุชน 
และสังคมส่วนรวม

  2. คนืผลก�าไรส่วนหนึง่ขององค์กรให้แก่กจิกรรมทีจ่ะ
มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม�่าเสมอ

  3 .  ไม ่กระท�าการใดๆ ที่ มีผลเสียหายต ่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม

  4. ปลูกฝังจิตส�านึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน 
และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง                     

  5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วย
งานก�ากับดูแล

จรรยาบรรณของพนักงาน : ก�าหนดให้พนักงานต้อง
ปฏิบัติตน ดังนี้.
  1. ปฏบิตัหิน้าท่ีด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ มานะอดทน 
มคีวามภกัด ีและตรงต่อเวลา

  2. เอาใจใส่อย่างจรงิจงั และเคร่งครดัต่อกิจกรรมทัง้ปวง
ทีจ่ะเสริมสร้างคณุภาพชีวติ ประสทิธภิาพและการพฒันาองค์กรไป
สูค่วามเป็นเลศิ สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ของบริษทั

  3. ไม่อาศยัต�าแหน่งหน้าทีแ่สวงหาผลประโยชน์เพ่ือ
ตนเอง และ/หรือผู้อืน่โดยมชิอบ

  4. รักษาความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่ค้า อย่าง
เคร่งครัด

  5.  เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นท่ีอยู่ในองค์กร
เดียวกัน

  6.  ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานอื่น
ใด โดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง

  7.  ร่วมกันรักษาและเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคี 
และความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัในหมู่พนกังานร่วมกนั ท�างาน
เป็นทีม และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

  8. ให้ความเอาใจใส่และช่วยด�าเนินการใดๆ ที่จะ
รักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความสะอาด ปลอดภัย 
และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ

 9. ไม่ส่งเสรมิ หรอืปกปิดการกระท�าใดๆ ทีม่ชิอบของ
พนักงาน หรือของบริษัท

 10. ไม่กระท�าการใดท่ีก่อให้เกดิความเสยีหายต่อภาพ
ลกัษณ์และชือ่เสยีงของบรษิทั ทัง้นีห้ากมกีารฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณทีก่�าหนดจะได้รบัการวินจิฉยัลงโทษทางวนิยั

 นอกจากนี้คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วม โดยเปิดช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการ
เพื่อรับฟังความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระ
ท�าผดิกฎหมาย หรอืผดิจรรยาบรรณของผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน 
ความไม่ถกูต้องโปร่งใสของรายงานทางการเงนิ หรือระบบการ
ควบคุมภายในบกพร่องผ่านทาง website ของบริษัทฯโดยไม่
เปิดเผยชือ่ผูแ้จ้ง โดยคณะกรรมการจะได้ด�าเนนิการตรวจสอบ
ข้อมลู และด�าเนนิการทันท ีพร้อมทัง้เปิดเผยผลการด�าเนนิงาน
หากเป็นเรื่องที่นัยส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4.  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งงบการเงินของบริษัทและ
งบการเงนิรวมของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิทีม่ข้ีอมลู
ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย
เลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ 
โดยจะใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีท่ีสุด
ในการจัดท�า รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียง
พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส โดยได้มอบหมาย
ให้คณะ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสอบทาน
คุณภาพของรายงานทางการเงินก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯได้จัด ท�ารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการ เงินซึ่งแสดง
ไว้ในรายงานประจ�าปีน้ี และการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเผย แพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้
ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เก่ียวข้องทราบ โดยผ่านทางการ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจาก
นีบ้รษิทัได้เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัประวตับิรษิทั ผลติภณัฑ์ต่างๆ 
ของบริษัท รายงานทางการเงินโดยผ่าน Website ของบริษัท 
คือ www.thaiplaspac.com 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 8 
ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของกิจการและการด�าเนิน  ธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการ
ตรวจสอบด้วยจ�านวน 3 ท่าน กรรมการบริหารจ�านวน 3 
ท่าน และกรรมการทีไ่ม่เป็นกรรมการอสิระและไม่เป็นผูบ้รหิาร
จ�านวน 2 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้
จัดการ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกัน
และกนั โดยผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ตามทีร่ะบไุว้ใน
หวัข้อการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษิทั มคุีณสมบตัทิี่
กฎหมายและบริษัทก�าหนด เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ทั้งด้าน
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ทักษะและประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ของบรษิทั  ตลอดจนก�ากบัดแูลให้การบรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้หลกั การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจที่บริษัทฯได้ก�าหนดไว้ และเสนอทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จัดให้มีระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและอื่นๆ ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
เพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียด และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานของคณะกรรมการและก�าหนดบทบาทอ�านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดให้มีการประเมินผล สอบทาน ติดตาม
และรายงานผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงได้ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 
4 ครั้งทุกไตรมาสหลังจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯได้สอบทานงบหรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของ บริษัทแล้วเสร็จ และ
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งแล้ว รายละเอียดการจัดการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการในรายงานนี้แล้ว และได้ก�าหนดให้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี ตามแบบประเมินผล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับ
อตุสาหกรรมเดยีวกนัเพือ่จงูใจและเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถและความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการบรษิทั
จะเป็นผู้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าตอบแทนในเบื้องต้น และน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ส่วนค่า
ตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารจะพจิารณาโดยเชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิของบรษิทั และผลปฏิบตังิานของผูบ้รหิารแต่ละ
คน รายละเอียดจ�านวนค่าตอบแทนในปี 2561 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารได้ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการแล้ว

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลโดยมอบ หมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบก�ากบัดแูลให้ฝ่ายบรหิารจัดให้มรีะบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธภิาพและเพยีงพอ โดย
ครอบคลมุถงึการควบคุมทางการเงนิการด�าเนนิงานกฎหมายการก�ากบัดแูลการปฏิบติังานและการบรหิารความเส่ียง เพือ่ปกป้อง
เงนิลงทนุของผูถ้อืหุน้และทรพัย์สนิของบรษิทัโดยมหีน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบตัิ
งานต่างๆใหม้ปีระสิทธภิาพ ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติ หรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั รวมทัง้ได้มกีาร
ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 หมวดเป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับปี 2561 
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิผลการควบคุมภาย ในของบรษิทัฯแล้วเหน็ว่าบรษิทัฯ มกีารควบคมุ
ภายในที่เพียงพอ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้แล้วภายใต้หัวข้อเรื่องการควบคุมภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายควบคุมดูแล เพื่อป้องกันผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้  เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ห้ามใช้ข้อมูลหรืออ�านาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานท�าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนเพื่อความโปร่งใส และยังได้ก�าหนด
ให้ผูบ้รหิารต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพย์ ต่อส�านกังานก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามพระราช
บัญญัติหลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อีกด้วย

 นอกจากนี้ยังก�าหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรับรองงบประจ�าปี หรือสอบ
ทานงบไตรมาสแล้วเสร็จ เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันเดียวกันกับที่การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น
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การแจ้งเบาะแส
 ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงบริษัท เพื่อแจ้งเบาะแส มายังหัวหน้าผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้ทราบข้อมูล 
โดยบรษิทั จะเกบ็ข้อมลูการแจ้งเบาะแสเป็นความลบัเพือ่ปกป้องสทิธขิอง และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีในการแจ้งเบาะแส โดย
ระบุช่องทางการแจ้งเบาะแสไว้ที่ http://www.thaiplaspac.com/index.php/th/contact-us หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัทส่ง
ตรงถึงหัวหน้าผู้ก�ากับดูแลกฎบัตรได้โดยตรง

คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 4 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (ข) คณะ
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ค) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ (ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ 
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ และ นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ด�ารงต�าแหน่งสมาชิก
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งสมาชิกทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและมีประสบการณ์หลากหลายอันเกี่ยวเนื่อง ในด้านการบัญชีการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
ความน่าเชือ่ถอืและความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการและเป็นไปตามกฎข้อบังคบั
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะ
กรรมการตรวจสอบมีวาระในต�าแหน่ง 3 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้า
ประชุม

1 นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6

2 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6/6

3 นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6/6

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1.  สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง และเปน็ไปตามมาตรฐานและหลักการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเปดิ

เผยอย่างเพียงพอท้ังงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปีให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2.  สอบทานให้บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสิทธผิลและพจิารณาความ
เปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายในซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการแตง่ตัง้ 
ถอดถอน โยกยา้ย หรอืเลกิจ้าง ผูบ้รหิารในฝา่ยตรวจสอบภายในและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของ
บริษัทประจ�าทุกปี

3.  สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัให้เปน็ไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ขอ้ก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้
สอบบญัชปีระจ�าป ีตลอดจนเข้ารว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชขีองบรษัิทโดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้

5.  ก�าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชีคณะกรรมการบริษัทและ หน่วยงานตรวจ
สอบภายใน

6.  พิจารณาสอบทานและเปดิเผยรายการเก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ห้เป็นไปตามกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7.  จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

8.  สอบทานและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยูเ่สมอ เพือ่ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.  พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจ�าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10.  ก�ากบัดแูลใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบส่วนงานตา่งๆ อยา่งครอบคลมุในประเดน็ทีม่สีาระส�าคญั และเสนอ

แนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการแก้ไข ตลอดจนติดตามให้ด�าเนิน การแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายใน
เวลาที่ก�าหนด
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11.  พิจารณาอนุมัติงบประเมินของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)
12.  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง             
13.  ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหนา้ที ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญใหฝ้า่ยบรหิารหรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง

มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น
14.  คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหน็ทีเ่ปน็อสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอืน่ใดเมือ่เหน็วา่จ�าเปน็ ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของ

บริษัท
15.  ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบ เชน่ ทบทวนนโยบายการบรหิาร

ทางการเงิ และการบริหารความเสี่ยง
16.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด�าเนิน การต่อไป

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจ�านวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้า
ประชุม

1 นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ประธานคณะอนุกรรมการ 2/2

2 นาย วีรศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ อนุกรรมการ 2/2

3 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ อนุกรรมการ 2/2

4 นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา อนุกรรมการ 2/2

5 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ อนุกรรมการ 2/2

 ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย 5 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และ 2 
ท่านเป็นกรรมการบริษัท

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.  พิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง
2.  สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้

บริหารระดับสูงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ (เอกสารอ้างอิงตามภาคผนวก)
3.  คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ พิจารณาค่าตอบแทนดังนี้ 

3.1 ค่าตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเพื่อ เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

3.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4.  พิจารณากรอบค่าตอบแทน ระดับบริหารนอกเหนือจากข้อ 3 โดยกรอบอ�านาจนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

แล้วให้อยู่ในการด�าเนินการของกรรมการผู้จัดการ
5.  อนุกรรมการมีหน้าที่ท�าแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าไปประมวลผล และน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 
6.  ประธานอนกุรรมการมหีนา้ทีร่ายงาน ผลการด�าเนนิงานประจ�าปขีองอนกุรรมการ เพือ่น�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั และ

น�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี
7.  จัดท�ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
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8.  สอบทาน และปรบัปรงุกฎบตัรคณะอนกุรรมการอยูเ่สมอ เพือ่ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 ในปี 2561 คณะอนกุรรมการก�ากบัดแูลกจิการได้จดัให้มกีารประชมุขึน้จ�านวน 2 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดการเข้าประชมุ
ของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้า
ประชุม

1 นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานคณะอนุกรรมการ 2/2

2 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ อนุกรรมการ 2/2

3 นาย วรพงษ์ วุฒิพฤกษ์* อนุกรรมการ 1/1

4 นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์** อนุกรรมการ -

*ล�าดับที่ 3 ได้รับแต่งตั้งระหว่างปี 2561  

**ล�าดับที่ 4 ได้ลาออกระหว่างปี 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
1.  ก�าหนดนโยบายดา้นการก�ากบัดแูลกจิการ เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและน�ามาปฏิบตั ิรวมถงึตดิตามใหม้กีารปฏบิตัิ

ตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม
2.  ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคลและการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งชุด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
3.  สรา้งความเชือ่มัน่วา่กระบวนการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัมคีวามเหมาะสมคงไวซ้ึง่ความถกูตอ้งและความชอบธรรม กลา่ว

คอื ความถกูตอ้งของงบการเงนิ การปฏบิตัติามกฎหมายและหลักจรยิธรรม ตลอดจนความสัมพนัธอ์นัดีกับลูกค้า ผู้จดัหาสินคา้
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

4.  สร้างความเช่ือม่ันว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.  สร้างความเช่ือม่ันว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการเสริมสร้างหลัก
ธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

6.  อนกุรรมการมหีนา้ทีท่�าแบบประเมนิตนเองทัง้รายบคุคล และรายคณะ เปน็ประจ�าทกุป ีเพือ่น�าไปประมวลผล และน�าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 

7.  ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของอนุกรรมการ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และน�า
ไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

8.  จัดท�ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

9.  สอบทาน และปรบัปรงุกฎบตัรคณะอนกุรรมการอยูเ่สมอ เพือ่ใหเ้หมาะสม และสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัหิลักทรพัย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
11.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเป็นประจ�าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ในปี 2561 คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งได้จดัให้มกีารประชมุขึน้จ�านวน 2 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดการเข้าประชมุ
ของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้า
ประชุม

1 นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานคณะอนุกรรมการ 2/2

2 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ อนุกรรมการ 2/2

3 นาย อนิล กุมาร์ โคลิ อนุกรรมการ 2/2

4 นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์** อนุกรรมการ -

**ล�าดับที่ 4 ได้ลาออกระหว่างปี 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.  พจิารณาก�าหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งให้สอดคลอ้งของเปา้หมายและกลยทุธด์า้นความยัง่ยนืของบรษิทัฯ 

ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ
2.  ติดตามความเสี่ยงท่ีส�าคัญขององค์กร และพัฒนากรอบการบริการความเสี่ยงตลอดจนกระบวนการบ่งชี้และประเมินความ

เสี่ยงประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
3.  ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่ส�าคัญ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่า

จะเกิดความเสี่ยง และอาจส่งผลกระทบ ต่อการปฏิบัติภารกิจของบริษัทฯ และรายงานความเส่ียงที่มีผลกระทบอย่างมีนัย
ส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท 

4.  ให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าในการด�าเนินการบริหารความเสี่ยง
5.  สง่เสรมิและกระตุน้ใหก้ารบริหารความเสีย่งเปน็วฒันธรรมองคก์ร โดยใหท้กุคนตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารความ

เสี่ยง
6.  จดัท�าคูม่อืการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยขัน้ตอนการด�าเนนิงาน หลกัเกณฑใ์นการประเมนิความเสีย่ง และแนวทางการ

บริหารความเสี่ยง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
7.  สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
8.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง
9.  อนุกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ท�าแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าไปประมวลผล และ

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 
10.  ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของอนุกรรมการ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และน�า

ไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี
11.  จัดท�ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
12.  สอบทาน และปรบัปรงุกฎบตัรคณะอนกุรรมการอยูเ่สมอ เพือ่ใหเ้หมาะสม และสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัหิลักทรพัย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
14.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การด�าเนินการต่อไป

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด  
 กระบวนการสรรหาจะพิจารณาผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามขั้นตอน ส�าหรับการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พจิารณาคดัเลือกจ�านวนผูเ้สนอ
ชือ่เท่ากบัจ�านวนกรรมการทีจ่ะครบวาระ คณะกรรมการสรรหาจะต้องพจิารณาลกัษะการประกอบธรุกิจและแผนในอนาคตเพือ่
ก�าหนดผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ได้มส่ีวนในการเสนอชือ่กรรมการทีม่คีณุสมบติัเหมาะ
สม หรือจากข้อมูลท�าเนียบกรรมการที่อ้างอิงได้ รวมถึงกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์หลาก
หลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทรวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายาม
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้ บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้ก�าหนดให้กรรมการควรด�ารงต�าแหน่งในกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท แล้วน�าเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่
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ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนน
เสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือก ตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด้โดยบคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล�าดบัลงมาเป็นผูท้ีไ่ด้รบัเลอืกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่พงึมี 

 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ให้คณะกรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ทัง้นีส้�าหรบักรรมการทีไ่ม่ใช่
กรรมการอสิระได้ก�าหนดจ�านวนกรรมการให้เป็นไปตามสดัส่วน การถอืหุน้ในบรษิทัด้วย และขึน้อยูกั่บความเหมาะสมและความ
สามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ 

 ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ�านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่ 

 คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการสรรหาผู้บรหิารทีมี่คุณสมบตั ิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัต�าแหน่ง
หน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยให้อยู่ในอ�านาจของกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 นิยามความเปีนอิสระของกรรมการอิสระ

1.  ถอืหุน้ไมเ่กนิ 1 % ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�าหรือผู้มี อ�านาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัในสกัษณะทีอ่าจเปน็การขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้
ไมเ่ปน็หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีานาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกิจกบับรษิทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี 
ซื่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2ปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซื่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซื่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพทั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2ปี

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซื่ง เป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจ�า หรือถือ
หุ้นเกิน 1 % ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซื่งประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2.  มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
3.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษัิท

ร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
4.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้าที่ของประธานกรรมการ
 บทบาทที่ส�าคัญของประธานกรรมการคือ การจัดให้เกิดประสิทธิภาพในการก�าหนดภารกิจและก�าหนดทิศทางและ
กลยุทธ์ของบริษัทให้เกิดผลส�าเร็จ 

 ประธานกรรมการคือ  ผู้น�าและมีบทบาทที่ส�าคัญในการที่จะท�าให้คณะกรรมการบริษัทท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งบทบาทหลักที่ส�าคัญของประธานกรรมการ มีดังนี้

1.  ก�าหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ

2.  ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้งรวมถึงมีองค์ประกอบและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3.  จดัใหม้กีารปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพในคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสงูสดุของหลกัการก�ากับดแูล

กิจการที่ดี
4.  จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระในกิจกรรมและ

กระบวนการทางการตัดสินในของคณะกรรมการบริษัท
5.  จัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการพัฒนาโครงสร้างที่ดีขึ้นและก�าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท
6.  จัดให้มีเข้ารับโครงการที่เหมาะสมส�าหรับกรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่
7.  ปฏบิตัติามบทบาททีส่�าคญัในการควบคุมคณะกรรมการบรษิทัและสง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืและรว่มกนัอทุศิตนเพือ่ใหเ้กดิ

ความส�าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
8.  จดัใหม้กีารประเมนิและพฒันาผลงานของคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม่�าเสมอและความมุง่หวงัในการรว่มมอืกนัของกรรมการ

และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
9.  จัดให้มีแผนงานความส�าเร็จของบริษัทเพื่อให้แก่ผู้บริหารอาวุโส
10.  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งก�าหนดวาระการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ

และเลขานุการบริษัท
11.  จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
12.  จัดให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
13.  จัดให้มีที่ปรึกษาอิสระแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
14.  แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1.  บริหารงานใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค ์เปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการ

ได้ก�าหนด ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท
2.  ก�าหนดแนวทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
3.  จัดโครงสร้างและระเบียบงานภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.  ทบทวนผลการด�าเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่ารวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
5.  แสวงหาโอกาสท�าธุรกิจใหม่ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6.  พิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อ หรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
7.  เห็นชอบกิจการใดๆ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8.  แต่งตั้ง ปลดออก เลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูง
9.  อนุมัติการจ่ายโบนัส และจ�านวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักงานประจ�าปีภายในงบประมาณประจ�าปี     
10.  ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
11.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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 ทั้งนี้อ�านาจในการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริหาร ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือ
บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทร่วม

หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจด
ทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม

 วัตถุประสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารและประธาน
กรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี รวมท้ัง
ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยได้ก�าหนดอ�านาจกรรมการผู้จัดการเป็น ดังนี้

1.  เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2.  ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารก�าหนด
3.  มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส 

ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากต�าแหน่งที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหาร
4.  มอี�านาจอนมุตัแิละมอบอ�านาจชว่ง อนมุตักิารเบกิจา่ย เพือ่การจดัซือ้ จดัจา้ง ซึง่ทรพัยส์นิและบรกิารเพือ่ประโยชนข์องบรษิทั 

รวมทัง้อนมุตักิารด�าเนนิการทางการเงนิเพือ่ธรุกรรมตา่งๆของบรษิทัภายในงบประมาณและวงเงนิ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอื
คณะกรรมการบริหาร ให้อ�านาจไว้

5.  มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ
รักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในบริษัท

6.  มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตน เป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7.  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน
8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร 

เป็นคราวๆ ไป
 ทัง้นี ้การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการผูจ้ดัการ จะไม่สามารถอนมุตัริายการใดๆทีต่นเองหรอืบุคคลทีม่คีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัท
ร่วม

รายงานแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจ�าปี 2561

คณะกรรมการ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

รายคณะ รายบุคคล

คณะกรรมการบริษัท 94.0% 98.7%

คณะกรรมการตรวจสอบ 99.5% 99.2%

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 99.1% 99.5%

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 98.2% 97.7%

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 99.4% 100.0%

เกณฑ์การประเมิน
 มากกว่า 85% ดีเยี่ยม / มากกว่า 75% ดีมาก / มากกว่า 65% ดี / มากกว่า 50% พอใช้ / น้อยกว่า 50% ปรับปรุง
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ผลการประเมิน CEO 2561

ระดับคะแนนผลการประเมิน

หมวดที่ 1 : รายงานสถานะผลการด�าเนินงานตามเป้าหมาย

บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมายหลักในการประเมินความส�าเร็จ ดังนี้

1. เป้าหมายในการขยายธุรกิจจากการวัดผลด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ดีมาก

2. เป้าหมายจากการขยายธุรกิจโดยทางอ้อมจากการควบรวมธุรกิจ เยี่ยมยอด

หมวดที่ 2: ประสิทธิภาพในการวัดผล จากแบบประเมิน 10 ข้อหลัก 91.1%

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะส่งตวัแทนของบรษิทัทีม่ปีระสบการณ์สงู เข้าไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยตัวแทน
อาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กรรมการผู้จดัการ กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืบคุคลใดๆ ซึง่มคีณุสมบตัิ
เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้น ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้อง
บริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมายและกฏระเบียบตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายของ
บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและข้อเสนอแนะของ บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ส�านักงานสอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (บาท)

2559 2560 2561

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 900,000 1,300,000 2,200,000

*บริษัท ไม่มีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบบัญชี ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
 ในระหว่างปี 2561 บริษัท ได้จ่ายค่าเดินทางให้กับผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 84,328 บาท
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

 บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการท่ีสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของ

บริษัทไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยยึดถือการปฏิบัติดังนี้

1. การแข่งขันที่เป็นธรรมบริษัทไม่มีนโยบายทั้งต่อหน้าและลับหลังในการทุ่มตลาดหรือรวมหัวก�าหนดราคาการฮั้วประมูล ใน
การขายสินค้า การก�าหนดราคาสินค้าจากต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้ 

2. การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ด�าเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริมให้ ผู้บริหาร 
พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้า
หรือการกระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

3. การส่งเสริมความรบัผดิชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธรุกิจ โดยการยอมรบัและปฏบิตัติามนโยบายการประกอบธุรกิจที่สุจริตและเป็น
ธรรมของคู่ค้า เช่นการป้องกันยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้แรงงานเด็ก สตรี และ
แรงงานไม่ถูกกฎหมาย และส่งผ่านนโยบายของบริษัทไปยังคู่ค้าอื่นของบริษัทได้ทราบ และตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายของคู่ค้า

การต่อต้านการทุจริต  
 บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาโดย

ตลอด นโยบายต่อต้านการทจุริตและการประกาศเจตนารมณ์ นอกจากการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบปฏบิติัของกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัยงัมคีณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชทีีต่ลาดหลกัทรพัย์ให้การรบัรอง และผูส้อบ

บัญชีภายในที่เป็นบุคคลภายนอก ที่คอยดูแลการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในความถูกต้อง บริษัทยังมีการปฏิบัติ 

ดังนี้

1. การสร้างจิตส�านึก ทัศนคติ ให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ ผ่านการฝึกอบรมภายในของ
บริษัทอย่างสม�่าเสมอ

2. จัดวางระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น

3. ห้ามมิให้ ผู้บริหาร กรรมการ และพนักงานเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ทรัพย์สินใดๆ ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นในการจูงใจให้
ท�าหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรือท�าให้บริษัทสูญเสียประโยชน์อันชอบธรรม                             

4. แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบายบริษัทได้แจ้งข้อปฏิบัติเร่ืองการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย ในระเบียบเกี่ยวกับการท�างานและจรรยาบรรรณธุรกิจของบริษัทให้กับพนักงานได้ทราบและน�าสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทมีนโยบายและแนวทางท่ีจะไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล โดยบริษัทจะจ้าง
พนักงานโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาเพื่อท�างานในกระบวนการผลิตทั้งหมดของบริษัทรับพนักงาน โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเพศ
และอายุ                

2. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนเช่นการบังคับใช้แรงงาน (Force labor) การใช้แรงงานเด็ก (Child labor) รวมทั้งผ่านไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

3. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

4. แสดงเจตจ�านงและนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเปิดเผยต่อคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

B7
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติเสมอมาในเรื่องการจ้างงานและดูแลแรงงาน ซึง

เป็นหนึ่งในห้าของหลักการบริหารงาน (5 M) ของบริษัทที่ถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ ดังนั้นจึงยึดถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องต่าง ๆดังนี้
1. การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ นอกจากการพิจารณารับพนักงานโดยไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติยังมีการท�า

สัญญาจ้างที่เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงาน
ของบริษัท ท�าหน้าที่ดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของพนักงาน และยังได้รับการรับรองจากส�านักงานมาตรฐานแรงงานไทย 
กระทรวงแรงงาน

2. ความปลอดภัยและชีวอนามัยบริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการงานโดยมีคณะกรรมการ
ความปลอดภัยและชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทุกระดับคอยดูแลและให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายความ
ปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนเป็นประจ�าทุกปี จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจ�าปีให้กับพนักงาน
ทุกคน

3. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่ง เพศ การศึกษา เชื้อชาติ ภายใต้ข้อปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน 
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน 

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังได้กล่าวมาในหัวข้อข้างต้นโดยครอบคลุมหลักการที่ 5 หมวด 

คือ

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 บริษัทตระหนักดีในเรื่องการรักษาแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า เพื่อเกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและไม่ก่อเกิดมลภาวะตามมา ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครง การลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงาน 
และด�าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน บริษัทสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่โครงการก�าหนด ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยลดการใช้
ทรัพยากรโดยรวม ยังสามารถลดต้นทุนได้อีกส่วนหน่ึง นอกจากน้ียังได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
อุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ในการก�าจัดวัสดุเหลือใช้จากการผลิต อีกทั้งได้ร่วมมือกับคู่ค้าของบริษัทในการด�าเนินการด้วย  เพื่อ
ลดและป้องกันการเกิดมลภาวะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร
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โครงการความยั่งยืน
โครงการประหยัดพลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จ�ากัด (บริษัทย่อย ของบริษัทฯ) ได้มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panels) 

เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาของโรงงานที่ จังหวัด Umbergaon ประเทศอินเดีย ซึ่งมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ประมาณ 0.5 เมกะวัตต์ ซึ่งการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ ที่มาจากการผลิตไฟฟ้าโดย

ใช้ถ่านหิน ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

โครงการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 บริษัทฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา และช่วย
แบ่งเบาภาระให้กับพนักงานของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปีนั้น ส�าหรับปี 2561 บริษัทมอบทุนการศึกษาดังนี้

 ระดับประถมศึกษา   ทุนละ 3,000 บาท   จ�านวน 43 ทุน

 ระดับมัธยมต้น   ทุนละ 4,000 บาท   จ�านวน 9 ทุน

 ระดับมัธยมปลาย/ อาชีวศึกษา ทุนละ 5,000 บาท   จ�านวน 6 ทุน

 ระดับปริญญาตรี   ทุนละ 10,000 บาท จ�านวน 8 ทุน
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โครงการส่งเสริมความรักต่อครอบครัว  
 บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทยจ�ากัด จ�ากัด (มหาชน) ไปที่โรงเรียนต�ารวจบ้านน�้าล้อม จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุน
สถาบันครอบครัวและเปิดโอกาสพร้อมกับส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษา 10 ทุน (30,000 บาท, ทุนละ 3,000 บาท) ส�าหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีขยันและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และบริษัทฯ เลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม และบริจาคตู้หนังสือ กระเป๋านักเรียน และเครื่องเขียน 
ให้แก่โรงเรียนต�ารวจบ้านน�้าล้อมอีกด้วย
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โครงการต่อต้านการคอรัปชั่น
 บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามหลักการความโปร่งใสการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความโปร่งใสในมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัทฯ เข้าร่วมงานวันต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดยส�านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ไบเทคบางนา

การอบรม

การอบรม ชั่วโมงการอบรม

สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย 148 

ระบบควบคุมคุณภาพ 72 

การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ 164 

รวม 384 

โครงการดูแลสุขชีวอนามัย ในสถานที่ปฏิบัติการ

 งบประมาณ (บาท) ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)

การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

การอบรมเรื่องความปลอดภัย 115,000 35,000

การตรวจสอบความปลอดภัย 382,000 362,650

การประชุมด้านความปลอดภัยและการจัดท�ารายงาน 7,800 7,100

การเตรียมความพร้อมส�าหรับภาวะฉุกเฉิน 80,000 40,000

กิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย 32,000 10,000

รวม 616,800 454,750
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2561

 TPAC 1 TPAC 2 TPAC 3

เป้าหมาย (ชั่วโมง) 969,600 1,543,200 1,267,200

จ�านวนวันเป้าหมาย (วัน) 1,200 วัน 300 วัน 900 วัน

สถิติที่ดีที่สุด (ชั่วโมง) 866,984 1,157,400 884,848

สถิติปัจจุบัน (ชั่วโมง) 327,912 208,512 282,880

จ�านวน วัน ณ วันบันทึก 439 วัน 37 วัน 247 วัน

จ�านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ (8 ครั้ง)
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เรียน คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์หลากหลาย 
อนัเกีย่วเนือ่ง ในด้านการบญัชี การเงนิ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย 
และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือและ
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
การก�ากับดแูลกจิการและเป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการ
ตรวจสอบมวีาระในต�าแหน่ง 3 ปีนบัจากวันทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ คณะ
กรรมการ ดังนี้:

นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จ�านวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม  : 6/6

นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

จ�านวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม  : 6/6 

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

จ�านวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม : 6/6
หมายเหตุ  คณะกรรมการตรวจสอบปัจจุบันได้รับแต่งตั้งในวาระการประชุมคณะ  

 กรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 

  โดยมี นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ เป็นเลขานุการ และผู้ประสานงานในนาม 

 ของกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ประสานงานไปยังฝ่ายจัดการ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตังิานภายใต้ขอบเขต
ความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทตามกฎบัตรที่ก�าหนดไว้ ซึ่งกรรมการได้เห็นชอบหน้าที่
ความรับผิดชอบ ขอรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 
ซึ่งได้มีการประชุม 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่งประกอบด้วยการให้ค�าปรึกษากับผู้บริหาร ผู้ตรวจ
สอบภายในและ ผู้ตรวจสอบภายนอก  

คณะกรรมการตรวจสอบพบผู้ตรวจสอบภายในและผู้
ตรวจสอบภายนอกโดยที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเป็น
จ�านวน 4 ครั้ง หัวข้อตามวาระของคณะกรรมการตรวจ
สอบที่ได้ด�าเนินการ ประกอบด้วยวาระดังนี้
1. พิจารณา สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อ

ให้มั่นใจว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการซึ่ง
เพียงพอในการอนุมัติและรายงานงบการเงินรายไตรมาส
ที่สอบทานแล้วและงบการเงินประจ�าปีที่ตรวจสอบแล้ว  

2. พิจารณา สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อพิจารณา
ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

3. พิจารณา สอบทานการด�าเนินงานของบริษัท ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อบังคับของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎ
และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให ้มั่นใจว ่าเป ็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์และมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

5. พิจารณารับทราบรายงานการเข้าลงทุนใน  
Sunrise Containers Limited

6. พจิารณา ให้ความเหน็การเข้าซ้ือหุน้สามญัของ  
บรษิทั คสัตอม แพค จ�ากดั

7. พิจารณา ให้ความเห็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้

8. คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกและเสนอให้บริษัท 
ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่ง

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจำาปี 2561
นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
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ตั้งให้นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้ตรวจ
สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์  ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือนางสาว
อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 ให้เป็นผู้สอบบัญชีอิสระ ในปี 2561 โดยมีค่าตรวจสอบ
บัญชี 2,200,000.-บาท การคัดเลือกผู้สอบบัญชีอิสระค�านึงถึงความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์ และค่าสอบบัญชีี

9. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 
2561 การคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในค�านึงถึงความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และ
ความสมเหตุสมผลของค่าตรวจสอบมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามกฎข้อ
บังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ พรบ. ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีนายคณิต ธนาวุธิไกร 
เป็นผู้หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติภารกิจตามกฎบัตรของบริษัท และตามขอบเขตที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร 
โดยตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บมจ. พลาสตกิและหบีห่อไทยซ่ึง ได้ด�าเนนิการภายใต้การก�ากบั
ดแูลกิจการที ่มปีระสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการ ได้ปฏิบตัหิน้าที ่อย่างครบถ้วน และได้ท�าการประเมนิตนเองรายบคุคล และราย
คณะเพื่อเสนอผลการด�าเนินงาน รวมถึงให้ค�าปรึกษา และให้ความเห็นประเด็นส�าคัญอันมีผลเกี่ยวกับกิจการ ต่อคณะกรรมการ
บริษัททราบอย่างสม�่าเสมอ ทุกไตรมาส 

นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2561
นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบ
ด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์ทางด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการ และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีวาระในต�าแหน่ง 2 ปีนับจากวันที่ได้
รับแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วย:

1. นาย เควิน  คูมาร์ ชาร์มา
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
กรรมการ

3.นายวรพงษ์  วุฒิพฤกษ์
กรรมการ 
(แต่งตั้ง ณ วันที่ 9 ส.ค. 2561)

4. นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์
กรรมการ  
(ลาออก ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561)

หน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1. นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คณะอนุกรรมการ
ชุดนี้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้  

 1.1 ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�ามาปฏิบัติ รวมถึง
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวน
และปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

 1.2 ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ�าปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคลและการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้ชดุ รวม

ถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2. สร้างความเชื่อม่ันว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทมีความเหมาะสมคงไว ้ซึ่งความถูกต ้องและความ
ชอบธรรม กล่าวคือ ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์อันดี
กับลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

3. สร้างความเชื่อม่ันว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัท มีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้น

4. สร้างความเชื่อม่ันว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการของ
บรษิทั มคีวามเหมาะสมต่อประสิทธภิาพในการเสรมิสร้างหลกั
ธรรมมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การปฏิบัติตามกฎหมาย

5. อนุกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ท�าแบบประเมินตนเองทั้งราย
บุคคล และรายคณะ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าไปประมวนผล 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อน�าไปเปิดเผยใน
รายงานประจ�าปี  

6. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่จัดท�ารายงานผลการ
ด�าเนินงาน ของอนุกรรมการเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

7.  จัดท�ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

8. สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการอยู่เสมอ 
เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์ และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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10. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะอนกุรรมการเป็นประจ�า
ทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การด�าเนินการต่อไป

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดประชุมส�าหรับ
ปี 2561 เป็นจ�านวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
ดังนี้ 

1. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา
ต�าแหน่ง : ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2  

2. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 
ต�าแหน่ง : กรรมการ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2  

3. นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์
ต�าแหน่ง : กรรมการ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 1/1  

(แต่งตั้ง ณ วันที่ 9 ส.ค. 2561) 

4. นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ 
ต�าแหน่ง : กรรมการ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม :  
(ลาออก ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561) 

ประกอบด้วยวาระดังนี้ 

1. พิจารณาทบทวนนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ�า
ปี 2561

2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติจรรณยาบรรณส�าหรับ
กรรมการและพนักงาน ประจ�าปี 2561

3. พิจารณาทบทบทวน กฎบัตรของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 
คณะ ประจ�าปี 2561

4. พิจารณาทบทวนโครงการ CSR และโครงการต่อต้าน
คอร์รับชั่น ปี 2561

5. พิจารณาทบทวนและรับทราบผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แบบรายคณะและ
รายบุคคล ประจ�าปี 2561

6. พิจารณาทบทวนและรับทราบผลการประเมินตนเองของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจ�าปี 2561

7. พิจารณาทบทวนและรับทราบคะแนนและหัวข้อการ
ปรับปรุง โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ (CG 
Check List) ประจ�าปี 2561

8. พิจารณาทบทวนและรับทราบคะแนนและหัวข้อการ
ปรับปรุง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Check List) 
ประจ�าปี 2561 

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่ท�าตาม
ขอบเขตทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการบรหิาร และตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2561 บมจ. 
พลาสตกิและหบีห่อไทยซึง่ ได้ด�าเนนิการภายใต้การก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

(นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา) 
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประจำาปี 
2561
นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เรียน คณะกรรมการบริษัท

 บริษทั พลาสตคิ และหบีห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) โดย
คณะกรรมการบริหาร ได้จดัให้มีคณะอนกุรรมการบรหิารความ
เสี่ยงขึ้นในปี 2551 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละ
สายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย อ�านาจ
หน้าที ่กระบวนการ วธิกีาร แผนงานและแนวทางในการบรหิาร
ความเสีย่ง ตลอดจนประเมิน บริหารจดัการ และติดตามผลการ
บริหารความเสีย่ง และรายงานผลการบรหิารต่อคณะกรรมการ
บริหาร อย่างเป็นระบบท้ังระดับองค์กรและระดับกิจกรรมให้
ครอบคลมุทกุกระบวนการท�างานทีมี่ความส�าคญัทัว่ทัง้องค์กร 
ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

1. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 
กรรมการ

3. นาย อนิล กุมาร์ โคลิ
กรรมการ

4. นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ 
กรรมการ 
(ลาออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง ดังนี้ 

1. เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน : เพื่อความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องของเป้าหมายและกลยุทธ์ด้าน
ความยั่งยืนของบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการบริษัทฯ

2. การบริหารความเสี่ยง:

• วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่า

จะเกิดความเสี่ยง และอาจส่งผลกระทบ ต่อการ

ปฏิบัติภารกิจของบริษัทฯ และรายงานความเสี่ยง ที่มี

ผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อคณะกรรมการบรษิทั อกี

ทัง้ ก�าหนดกลยทุธ์การบริหารความเสีย่ง ให้สอดคล้อง

กบันโยบายการบรหิารความเส่ียง อย่างเหมาะสม และ

มีประสิทธิภาพ

• ทบทวนความพอเพียง ความมีประสิทธิภาพของระบบ 

บรหิารความเสีย่ง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปรับปรุง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

บริษัทตามความเหมาะสม

• เสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยว

กับการด�าเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัทอย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์ แผน

ธุรกิจและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

• ก�ากับดูแล สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

• ก�าหนดนโยบายให้ค�าแนะน�า ก�ากบัดูแลและสนบัสนุน

การจัดท�าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management Plan: BCM) 

เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

แผนการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ ควรระบขุ้อมลู

ดังต่อไปนี้

 1) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 2) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact 
Analysis)

 3) แผนการกู้คืนการด�าเนินงานให้กลับคืนสู่สภาพการ
ด�าเนินงานตามปกติ (Recovery Plan)

 4) การฝึกอบรม ทดสอบและประเมินผล (Training, 
Exercising and Auditory)

 5) แผนการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง 
(Communication)
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3. อนุกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ท�าแบบประเมินตนเองทั้งราย
บุคคล และรายคณะ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าไปประมวลผล 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อน�าไปเปิดเผยใน
รายงานประจ�าปี 

4. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่จัดท�ารายงาน ผลการ
ด�าเนินงาน ของอนุกรรมการ เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

5. จัดท�ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

6. สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการ อยู่เสมอ 
เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรพัย์ และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ให้คณะ
กรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

8. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะอนกุรรมการ เป็นประจ�า
ทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การด�าเนินการต่อไป

9. ในการปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อาจขอ
ความเหน็จากท่ีปรกึษาอสิระ เพือ่พจิารณาเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น
และเหมาะสม ดดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดประชุมส�าหรับปี 
2561 เป็นจ�านวน 2 ครัง้ ซึง่กรรมการผูเ้ข้าร่วมประชมุ ดังน้ี:

1. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา
ต�าแหน่ง : ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 

2. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
ต�าแหน่ง : กรรมการ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2  

3. นาย อนิล กุมาร์ โคลิ
ต�าแหน่ง : กรรมการ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 

4. นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์
ต�าแหน่ง : กรรมการ 
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 
(ลาออก ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561)

ประกอบด้วยวาระดังนี้ 
1.  พิจารณาความเสี่ยงด้าน การเงิน / เทคโนโลยีสาระ

สนเทศ / การด�าเนินธุรกิจ / การปฏิบัติงาน ประจ�าปี 

2561

2. พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติ ส�าหรับการบริหารความ

เสี่ยง ประจ�าปี 2561

3. พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติ ส�าหรับการบริหารความ

เสี่ยง ประจ�าปี 2561

4. พิจารณาทบทวนแผนการลงทุนและงบการลงทุนในปี 

2562 

5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความเสี่ยง 

ประจ�าปี 2561

 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่ตาม
ขอบเขตที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหารและเป็นไปตาม
กฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 
บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย ได้ด�าเนินการภายใต้การก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่แีละได้ด�าเนนิการทบทวนนโยบายบรหิารความ
เสีย่งและมกีารทบทวนให้ทกุหน่วยงานอยูภ่ายใต้กรอบบรหิาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเสมอมา   

(นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา) 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เรียน คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์ทาง

ด้านการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ และเหมาะสมเข้ามา

ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง และกรรมการบริษัท อีกทั้ง

ยังมีประสบการณ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ซึ่ง

กรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ และ

เป็นไปตามกฎข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย(ตลท.) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทนมีวาระในต�าแหน่ง 2 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง 

และจะหมดวาระตามคณะกรรมการบรษัิท ถ้ากรรมการสรรหา

อยู่ในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย:

1.นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการ

3. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 
กรรมการ

4. นายเควิน  คูมาร์ ชาร์มา
กรรมการ

5. นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ
กรรมการ
หมายเหตุ  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนปัจจุบัน ได้รับแต่ง

ตั้งกลับเข้ามาใหม่ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 โดยมี 

นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ เป็นเลขานุการ    

รายงานคณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่า
ตอบแทน ประจำาปี 2561
นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พจิารณาองค์ประกอบคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบริษทัฯ 

โดยรวมและรายบคุคลทีเ่หมาะสมกบัขนาด ประเภท และ
ความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯทั้งในด้านการศึกษา 
ความรู ้ ความช�านาญ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกจิของบรษิทัฯ ความเป็นอสิระ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีบรษิทัฯ ก�าหนดรวมทัง้จัดท�าและทบทวน
แผนการสบืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้รหิาร
สงูสดุของบรษิทั เพือ่เตรยีมความพร้อมเป็นแผนต่อเนือ่งให้
มผีูส้บืทอดงาน เพือ่ให้การบรหิารงานของบริษทัฯ สามารถ
ด�าเนินได้อย่างต่อเนือ่ง

2. สรรหา และคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ี้

 2.1 ก�าหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ที่สมควร

ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร, กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงูของบรษิทั

 2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาต้องสอดคล้องกับ

กฎหมาย และข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มี

คุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์   

3. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ พิจารณาค่าตอบแทนดังนี้ 

 3.1 ค่าตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการชดุย่อย

เพื่อ เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ ที่

ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ 

 3.2 ค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูงเพื่อ เสนอ

คณะกรรมการบริษัท รับทราบ

4. พจิารณากรอบค่าตอบแทน ระดับบรหิารนอกเหนอืจากข้อ 3 
โดยกรอบอ�านาจนี ้ ได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
แล้วให้อยูใ่น การด�าเนนิการของกรรมการผู้จดัการ

5. อนุกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ท�าแบบประเมินตนเอง
ทั้งรายบุคคล และรายคณะเป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าไป
ประมวลผล และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อน�า
ไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 
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6. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่รายงานผลการด�าเนิน
งานประจ�าปีของอนุกรรมการ เพื่อน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท และน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

7. จัดท�ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่าง
น้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

8. สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการอยู่
เสมอเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ เป็น
ประจ�าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การด�าเนิน
การต่อไป

***หมายเหตุ: ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้จดั
ประชมุส�าหรบัปี 2561 เป็นจ�านวน 2 ครัง้ ซึง่กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
ต�าแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 

2. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
ต�าแหน่ง : กรรมการ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 

3. นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์  
ต�าแหน่ง : กรรมการ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2

4. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา
ต�าแหน่ง : กรรมการ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : 2/2 

5. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ   
ต�าแหน่ง : กรรมการ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม :  2/2 

ประกอบด้วยวาระดังนี้ 
1. พิจารณาอนุมัติการให้ค่าตอบแทนของ CEO, 

ผู้บริหาร ประจ�าปี 2561

2. พิจารณาทบทวนและรับทราบแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ประจ�าปี 2561

3. พิจารณาทบทวนและรับทราบค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการและคณะอนุกรรมการ

4. พิจารณาทบทวนและรับทราบผังโครงสร้างใหม่ 
ประจ�าปี 2561

5. พิจารณาทบทวนและรับทราบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นกรรมการอิสระจากการเสนอของผู้ถือหุ้นและ
แต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการใหม่

6. พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
มีหน ้าที่ตามขอบเขตที่ก� าหนดโดยคณะกรรมการ
บริหารและเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเป็นไปตามกฎข้อบังคับ
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในปี 2561 บมจ.พลาสติคและ
หีบห่อไทย ได้ด�าเนินการภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และได้มกีารทบทวนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่ป็นปัจจุบนั
อย่างต่อเนื่อง

(นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์) 
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานงบการเงิน

 คณะกรรมการ บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย มีความรับผิดชอบในการจัดเตรียมงบการเงินที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีแม่บท ปี พ.ศ. 2543 และข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการได้พิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและได้ท�าตามอ
ย่างสม�า่เสมอ โดยมกีารเปิดเผยข้อมลูทีม่สีาระส�าคญัในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยมผีูต้รวจสอบบญัชอีสิระตรวจทานและ
ตรวจสอบงบการเงินและมีความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

 คณะกรรมการ ให้ความส�าคัญต่อ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็น ไปตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เช่ือม่ันได้ว่าข้อมูลสารสนเทศทางการเงินมี
ความถูกต้องสมบูรณ์และทันเวลา  อีกท้ังยังเช่ือม่ันได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทอยู่ภายใต้การดูแลโดยปราศจากการทุจริตและเหตุ
ผิดปกติอื่นๆ โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แก่คณะกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการมคีวามพงึพอใจกบัการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในมคีวามน่าเชือ่ถอื งบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจ
สอบแสดงความจริงและเป็นธรรมของฐานะการเงินผลประกอบการ และ งบกระแสเงินสดของปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561

   

 

C2

เควิน คูมาร์ ชาร์มา
ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ฯ

ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทประเทศไทย
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รายงานและงบการเงินรวม
C3

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ต่อไปน้ี  
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ก. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 2.2.1 เก่ียวกบัการรวมธุรกิจ ขอ้ 12.1 เก่ียวกบั      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและขอ้ 21 หน้ีสินท่ีเกิดจากสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ยในการขายหุน้ให้บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 TPAC Packaging India Private Limited ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ย ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดของ Sunrise Containers Limited โดยการควบรวม
กิจการระหวา่ง TPAC Packaging India Private Limited และ Sunrise Containers Limited ภายใตก้ฎหมาย
ของประเทศอินเดีย และ TPAC Packaging India Private Limited เป็นนิติบุคคลท่ีด าเนินกิจการต่อไป โดย
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ 80 เป็นจ านวนเงิน 4,735 ลา้น
รูปี และไดอ้อกหุน้ใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ใน TPAC Packaging India Private Limited ใหแ้ก่กลุ่ม           
ผูถื้อหุน้เดิม ทั้งน้ี ค่าตอบแทนท่ีจ่ายช าระจ านวนเงิน 4,735 ลา้นรูปีไดร้วมส่วนปรับปรุงมูลค่าตามค าสั่งของ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจในประเทศอินเดียจ านวนเงิน 282 ลา้นรูปี และเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 บริษทัยอ่ย
ไดแ้ต่งตั้งกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม 2 รายเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย (หลงัควบรวมกิจการ) และจ่ายผลตอบแทน
การเขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยรายละ 32.55 ลา้นรูปี รวมเป็นเงิน 65.1 ลา้นรูปี 

 ปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมา และค่าความนิยม ณ วนัควบรวมกิจการ โดยในไตรมาสท่ีส่ีของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดมี้การ
พิจารณาร่างหนงัสือประเมินสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจากผูป้ระเมินอิสระซ่ึงมีสินทรัพย์
สุทธิตามมูลค่ายติุธรรมจ านวน 1,753 ลา้นบาท และค่าความนิยมจ านวน 937 ลา้นบาท และฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนั
ควบรวมกิจการ โดยคาดวา่บริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีควบรวม
กิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึง
บริษทัฯจะสรุปผลการบนัทึกบญัชีการซ้ือธุรกิจใหเ้สร็จส้ินภายในปี 2562 และจ านวนเงินของรายการท่ี
บนัทึกไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้

  



TPAC

74

3 

 นอกจากน้ี บริษทัฯได้ให้สิทธิในการขายหุ้นแก่กลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมในการขายหุ้น TPAC Packaging India 
Private Limited ของหุน้ออกใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งหมดใหแ้ก่บริษทัฯ โดยบริษทัฯตอ้งซ้ือหุ้นและไม่
สามารถปฏิเสธการใชสิ้ทธิในการขายหุ้นดงักล่าวได ้บริษทัฯไดบ้นัทึกหน้ีสินท่ีเกิดจากสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูมี้             
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยในการขายหุน้ใหบ้ริษทัฯจ านวน 463 ลา้นบาทโดยแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวม มูลค่าหน้ีสินจากสิทธิดงักล่าวแสดงเป็นส่วนหักจาก
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

ข. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 2.2.2 เก่ียวกบัการรวมธุรกิจเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 
2561 บริษทัฯไดจ่้ายซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั คสัตอม แพค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายวสัดุหีบห่อพลาสติค เป็นจ านวนเงิน 107 ลา้นบาท เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหุน้สามญัจ านวน 10,143,137 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ซ่ึงบริษทัฯบนัทึกรับรู้ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายุติธรรมจ านวน 
41 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ     
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเขา้ท าสัญญากบัลูกคา้เป็นจ านวนมากรายและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มีความ
หลากหลาย ประกอบกบัรายไดเ้ป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่ผลการด าเนินงานของธุรกิจซ่ึงผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงพิจารณาการรับรู้รายไดเ้ป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ โดยใหค้วามส าคญักบัการเกิดข้ึนจริง
ของรายได ้และระยะเวลาในการรับรู้รายได ้
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 นอกจากน้ี บริษทัฯได้ให้สิทธิในการขายหุ้นแก่กลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมในการขายหุ้น TPAC Packaging India 
Private Limited ของหุน้ออกใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งหมดใหแ้ก่บริษทัฯ โดยบริษทัฯตอ้งซ้ือหุ้นและไม่
สามารถปฏิเสธการใชสิ้ทธิในการขายหุ้นดงักล่าวได ้บริษทัฯไดบ้นัทึกหน้ีสินท่ีเกิดจากสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูมี้             
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยในการขายหุน้ใหบ้ริษทัฯจ านวน 463 ลา้นบาทโดยแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวม มูลค่าหน้ีสินจากสิทธิดงักล่าวแสดงเป็นส่วนหักจาก
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

ข. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 2.2.2 เก่ียวกบัการรวมธุรกิจเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 
2561 บริษทัฯไดจ่้ายซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั คสัตอม แพค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายวสัดุหีบห่อพลาสติค เป็นจ านวนเงิน 107 ลา้นบาท เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหุน้สามญัจ านวน 10,143,137 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ซ่ึงบริษทัฯบนัทึกรับรู้ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายุติธรรมจ านวน 
41 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ     
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเขา้ท าสัญญากบัลูกคา้เป็นจ านวนมากรายและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มีความ
หลากหลาย ประกอบกบัรายไดเ้ป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่ผลการด าเนินงานของธุรกิจซ่ึงผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงพิจารณาการรับรู้รายไดเ้ป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ โดยใหค้วามส าคญักบัการเกิดข้ึนจริง
ของรายได ้และระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

4 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ    
ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้

• สุ่มตวัอยา่งเอกสารการขาย เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาขาย
สินคา้ของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั  

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผดิปกติ    
ท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

การรวมธุรกจิ 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 TPAC Packaging India 
Private Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดของ Sunrise Containers Limited โดยการ
ควบรวมกิจการระหวา่ง TPAC Packaging India Private Limited และ Sunrise Containers Limited ภายใตก้ฎหมาย
ของประเทศอินเดีย และ TPAC Packaging India Private Limited เป็นนิติบุคคลท่ีด าเนินกิจการต่อไป โดยบริษทั
ดงักล่าวไดจ่้ายช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมในสัดส่วนร้อยละ 80 เป็นจ านวนเงิน 4,735 ลา้นรูปี และได้
ออกหุน้ใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ใน TPAC Packaging India Private Limited ใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้เดิม                 
ปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมา และค่าความนิยม ณ วนัควบรวมกิจการ บริษทัยอ่ยไดรั้บรู้และวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยม เคร่ืองหมายการคา้และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ี
เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจจากการวดัมูลค่าตามวธีิซ้ือในเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดงักล่าว ดงันั้น ขา้พเจา้จึงพิจารณาวา่รายการซ้ือธุรกิจเป็น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการรวมธุรกิจโดยการตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และ
สอบถามกบัฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการซ้ือธุรกิจดงักล่าว นอกจากน้ี ขา้พเจา้   
ไดต้รวจสอบมูลค่าการซ้ือธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซ้ือธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อประเมินวา่มูลค่าดงักล่าว
สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสิน
ท่ีรับมา ท่ีระบุในร่างเอกสารการวดัมูลค่าตามวธีิซ้ือซ่ึงจดัท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวธีิการและขอ้
สมมติต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้นการค านวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมถึง
พิจารณาความรู้ ความสามารถและความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัรายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง              
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า    
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการรวมธุรกิจโดยการตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และ
สอบถามกบัฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการซ้ือธุรกิจดงักล่าว นอกจากน้ี ขา้พเจา้   
ไดต้รวจสอบมูลค่าการซ้ือธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซ้ือธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อประเมินวา่มูลค่าดงักล่าว
สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสิน
ท่ีรับมา ท่ีระบุในร่างเอกสารการวดัมูลค่าตามวธีิซ้ือซ่ึงจดัท าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวธีิการและขอ้
สมมติต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้นการค านวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมถึง
พิจารณาความรู้ ความสามารถและความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัรายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง              
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า    
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

6 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ 
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง            
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน      
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก    
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด        
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ      
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

อรวรรณ เตชวฒันสิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
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บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 63,954,610 105,592,437 5,736,034 105,542,122
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 833,581,343 411,127,165 383,748,252 411,127,165
สินคา้คงเหลือ 9 293,261,562 114,366,875 120,161,717 114,366,875
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 23,022,475 29,323,522 18,189,152 29,323,522
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,213,819,990 660,409,999 527,835,155 660,359,684
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 51,632,207 -                            -                            -                            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                            -                            1,694,267,717     51,500                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,483,121,846 547,143,475 479,037,639 547,143,475
คา่ความนิยม 2.2.1 936,971,281 -                            -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 395,234,842 3,915,239 2,922,956 3,915,239
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 4,916,162 4,458,545 4,916,162 4,458,545
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 15 58,405,804 42,850,102 58,389,528 42,850,102
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือแม่พิมพ์ 17,382,051 7,152,233 17,382,051 7,152,233
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23,735,280 7,450,318 2,080,425 7,450,318
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,971,399,473 612,969,912 2,258,996,478 613,021,412
รวมสินทรัพย์ 4,185,219,463 1,273,379,911 2,786,831,633 1,273,381,096

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 16 286,355,141        -                            221,000,000        -                            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 17 303,883,395 180,146,468 158,589,187 180,146,468
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 208,455,546 -                            192,367,796 -                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18 15,200,931 7,500,697 4,433,643 7,500,697
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 813,895,013 187,647,165 576,390,626 187,647,165
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 1,170,182,789 -                            1,075,118,914 -                            
หุน้กูร้ะยะยาว 20 567,849,312 -                            -                            -                            
หน้ีสินท่ีเกิดจากสิทธิท่ีออกให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
   อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยในการขายหุน้ให้บริษทัฯ 21 463,194,829 -                            -                            -                            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 61,569,898 -                            -                            -                            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 35,928,549 21,186,821 22,226,857 21,186,821
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,298,725,377 21,186,821 1,097,345,771 21,186,821
รวมหนีสิ้น 3,112,620,390 208,833,986 1,673,736,397 208,833,986
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 23
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 255,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 255,000,000 255,000,000 255,000,000 255,000,000
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 253,817,676 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 253,817,676 253,817,676 253,817,676 253,817,676
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 23 302,920,904 302,920,904 302,920,904 302,920,904
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 25,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 506,706,017 482,308,530 530,856,656 482,308,530
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (56,279,419)         (1,185)                  -                            -                            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,032,665,178 1,064,545,925 1,113,095,236 1,064,547,110
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 39,933,895          -                            -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,072,599,073 1,064,545,925 1,113,095,236 1,064,547,110
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,185,219,463 1,273,379,911 2,786,831,633 1,273,381,096

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษทั พลาสตคิ และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 6 2,528,004,351     1,584,142,676     1,613,011,343     1,584,142,676    
ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามลูคา่ยติุธรรม 2.2.2 41,159,014          -                          -                          -                         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                          -                          45,700                 -                         
รายไดอ่ื้น 15,540,454          13,182,508          10,747,912          13,182,508         
รวมรายได้ 2,584,703,819     1,597,325,184     1,623,804,955     1,597,325,184    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 6 2,159,530,230     1,308,197,774     1,362,751,448     1,308,197,774    
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 92,070,774          47,516,085          48,430,198          47,516,085         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6 240,782,050        113,087,278        126,808,087        113,087,278       
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 2,196,078            2,349,920            -                          2,349,920           
รวมค่าใช้จ่าย 2,494,579,132     1,471,151,057     1,537,989,733     1,471,151,057    
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 90,124,687          126,174,127        85,815,222          126,174,127       
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (55,932,183)         (226,613)              (23,019,867)         (226,613)            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 34,192,504          125,947,514        62,795,355          125,947,514       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (11,521,824)         (18,536,750)         (7,329,190)           (18,536,750)       
ก าไรส าหรับปี 22,670,680          107,410,764        55,466,165          107,410,764       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (56,278,234)         (1,185)                 -                          -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (56,278,234)         (1,185)                 -                          -                         
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 561,013               -                          870,614               -                         
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (65,948)                -                          (174,123)              -                         
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 495,065               -                          696,491               -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (55,783,169)         (1,185)                 696,491               -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (33,112,489)         107,409,579        56,162,656          107,410,764       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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บริษทั พลาสตคิ และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 31,476,668 107,410,764 55,466,165          107,410,764       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (8,805,988)           -                          

22,670,680          107,410,764        

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (24,266,217)         107,409,579 56,162,656          107,410,764       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (8,846,272)           -                          

(33,112,489)         107,409,579        

ก าไรต่อหุ้น 28
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.12                     0.42                     0.22                     0.42                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั พลาสตคิ และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 34,192,504          125,947,514        62,795,355          125,947,514       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 189,521,533        132,486,104        125,791,145        132,486,104       
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,293,744            -                          3,424,316            -                         
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,289,307            158,580               267,465               158,580             
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,839,156            (2,324,957)           496,945               (2,324,957)         
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,969,066            4,779,313            2,949,781            4,779,313           
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 509,824               1,380,426            509,824               1,380,426           
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 687,614               146,363               282,113               146,363             
   ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามลูคา่ยติุธรรม (41,159,014)         -                          -                          -                         
   คา่ธรรมเนียมทางการเงินตดัจ าหน่าย 911,687               -                          486,710               -                         
   ดอกเบ้ียรับ (439,230)              (310,560)              (209,175)              (310,560)            
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 55,932,183          226,613               23,019,867          226,613             
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 250,548,374        262,489,396        219,814,346        262,489,396       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 137,661,396        (18,406,769)         23,649,115          (18,406,769)       
   สินคา้คงเหลือ 46,060,054          (1,402,895)           (6,062,307)           (1,402,895)         
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 10,572,547          (1,553,637)           1,501,206            (1,553,637)         
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (14,800,995)         393,883               (10,090,167)         393,883             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15,233,657          15,362,413          (20,860,952)         15,362,413         
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 15,129,883          (3,166,034)           (8,944,423)           (3,166,034)         
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,238,844)           (2,191,402)           (1,039,131)           (2,191,402)         
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 457,166,072        251,524,955        197,967,687        251,524,955       
   เงินรับคืนภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 20,006,224          47,998,252          20,006,224          47,998,252         
   จ่ายภาษีเงินได้ (43,514,753)         (42,904,787)         (43,506,579)         (42,904,787)       
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 433,657,543        256,618,420        174,467,332        256,618,420       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



TPAC

87

TPAC ANNUAL REPORT 2018

บริษทั พลาสตคิ และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,990,325            7,854,699            665,095               7,854,699           
ซ้ือท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (148,745,853)       (56,596,898)         (44,174,446)         (56,596,898)       
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,064,785)           -                          -                          -                         
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (2,257,095,912)    -                          (1,694,216,217)    (51,500)              
ดอกเบ้ียรับ 439,230               310,560               209,175               310,560             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,404,476,995)    (48,431,639)         (1,737,516,393)    (48,483,139)       
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 214,855,489        (55,034,908)         221,000,000        (55,034,908)       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (51,632,207)         -                          -                          -                         
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 1,394,975,000     -                          1,280,000,000     -                         
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 600,990,000        -                          -                          -                         
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (55,359,773)         -                          (8,000,000)           -                         
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน (36,499,996)         -                          (5,000,000)           -                         
ดอกเบ้ียจ่าย (74,254,124)         (226,613)              (17,142,497)         (226,613)            
เงินปันผลจ่าย (7,614,530)           (53,301,712)         (7,614,530)           (53,301,712)       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 1,985,459,859     (108,563,233)       1,463,242,973     (108,563,233)     
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศลดลง (56,278,234)         (1,185)                 -                          -                         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (เพิ่มขึน้) ลดลงสุทธิ (41,637,827)         99,622,363          (99,806,088)         99,572,048         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 105,592,437        5,970,074            105,542,122        5,970,074           
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี  (หมายเหตุ 7) 63,954,610          105,592,437        5,736,034            105,542,122       

-                          -                          -                          -                         
ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงินสด
รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย:
   เจา้หน้ีคา่ซ้ือทรัพยสิ์นถาวรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,626,986            (2,046,668)           (672,961)              (2,046,668)         
   ทรัพยสิ์นถาวรเพ่ิมข้ึนจากการโอนเงินจ่ายล่วงหนา้ในงวดก่อน -                          46,937,603          -                          46,937,603         
   หน้ีสินท่ีเกิดจากสิทธิท่ีออกให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่
      อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยในการขายหุ้นให้บริษทัฯเพ่ิมข้ึน 463,194,829        -                          -                          -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 
 บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมี

ภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบุคคลธรรมดาเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิต
และจ าหน่ายวสัดุหีบห่อพลาสติค ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 
ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบัญชี               

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั  พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
TPAC Packaging India Private Limited ธุรกิจการผลิตและจ าหน่าย

วสัดุหีบห่อพลาสติค 
อินเดีย 80 100 

บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง )บางนา(  จ ากดั ธุรกิจการผลิตและจ าหน่าย
วสัดุหีบห่อพลาสติค 

ไทย 100 - 
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2.2.1  TPAC Packaging India Private Limited 
เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง TPAC Packaging India Private Limited ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศอินเดียเพื่อลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise Containers Limited และ
ได้ควบรวมกิจการเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 12 

งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของ TPAC Packaging India Private Limited ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2561 และก าไรหรือขาดทุนของ TPAC Packaging India Private Limited (ก่อนการควบ
รวมกิจการ) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 และก าไรหรือขาดทุนของ 
TPAC Packaging India Private Limited (หลังควบรวมกิจการ) ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 จนถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทั้งน้ี ราคาซ้ือส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจะถูกบนัทึกไว้
ในบญัชีค่าความนิยม โดยในไตรมาสท่ีส่ีของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดมี้การพิจารณาร่างหนงัสือประเมิน
สินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจากผูป้ระเมินอิสระ และฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่าง
การประเมินการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัควบรวม
กิจการ โดยคาดว่าบริษทัฯจะด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีควบรวม
กิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวม
ธุรกิจ ซ่ึงบริษทัฯจะสรุปผลการบนัทึกบญัชีการซ้ือธุรกิจใหเ้สร็จส้ินภายในปี 2562 และจ านวนเงินของ
รายการท่ีบนัทึกไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้

มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ Sunrise Containers Limited ณ วนัท่ีควบรวม
กิจการมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,820 14,820 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 342,535 342,535 
สินคา้คงเหลือ 200,358 200,358 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 13) 884,224 527,042 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - เคร่ืองหมายการคา้ (หมายเหตุ 14) 222,946 - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (หมายเหตุ 14) 179,014 - 
สินทรัพยอ่ื์น ๆ 169,122 169,122 
     รวมสินทรัพย ์ 2,013,019 1,253,877 
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(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
หนีสิ้น   
เงินเบิกเกินบญัชี 71,500 71,500 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 82,563 82,563 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 19) 44,805 44,805 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (หมายเหตุ 22) 1,637 1,637 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 48,793 37,861 
หน้ีสินอ่ืน ๆ 11,129 9,251 
     รวมหน้ีสิน 260,427 247,617 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 1,752,592 1,006,260 
สัดส่วนการลงทุน )ร้อยละ(  80  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทัยอ่ย 1,402,074  
ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ 775,514  
ราคาซ้ือ 2,177,588  
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (14,820)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อควบรวมกิจการบริษทัยอ่ย 2,162,768  

รายละเอียดของราคาซ้ือบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ราคาจ่ายซ้ือ  
เงินสดจ่าย 2,177,588 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (1,402,074) 
ค่าความนิยม - ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 775,514 
ค่าความนิยม - ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมบริษทัยอ่ย 161,457 
ค่าความนิยม 936,971 

 ผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยข้างต้น ตั้งแต่วนัท่ีควบรวมกิจการจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
มีรายไดแ้ละผลขาดทุนจ านวน 711 ลา้นบาทและ 46 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมอยูใ่นงบการเงินรวม 

 TPAC Packaging India Private Limited มีผลประโยชน์จากการควบรวมกิจการโดยสามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ในทางภาษีส าหรับส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าความนิยม 
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2.2.2  บริษัท ทแีพค แพคเกจจิง้ (บางนา) จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดจ่้ายเงินซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั คสัตอม แพค จ ากดั 
เป็นจ านวนเงิน 107 ลา้นบาท เพื่อให้ไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัจ านวน 10,143,137 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยจ์ากเดิม 
“บริษทั คสัตอม แพค จ ากดั” เป็น “บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง )บางนา(  จ  ากดั” ในวนัเดียวกนั 

 งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้ งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทั้ งน้ี บริษัทฯได้บันทึก
สินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายุติธรรมของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ
ส่วนท่ีเกินกว่าราคาซ้ือจะถูกบันทึกไวใ้นบัญชีก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมใน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม โดยในไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดมี้การพิจารณาหนงัสือ
ประเมินราคาเคร่ืองจกัรดงักล่าวจากผูป้ระเมินราคาอิสระ และฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดมี้การประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี
ลงทุน 

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั คสัตอม แพค จ ากดั ณ วนัท่ีลงทุนมี
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,673 12,673 
ลูกหน้ีการคา้ 72,335 72,335 
สินคา้คงเหลือ 25,885 25,885 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 13) 68,967 68,967 
สินทรัพยอ่ื์นๆ 3,373 3,373 
     รวมสินทรัพย ์ 183,233 183,233 
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(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
หนีสิ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 23,376 23,376 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (หมายเหตุ 22) 10,847 10,847 
หน้ีสินอ่ืน ๆ 851 851 
     รวมหน้ีสิน 35,074 35,074 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 148,159 148,159 
สัดส่วนการลงทุน )ร้อยละ(  100  
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทัยอ่ย 148,159  
ราคาซ้ือส่วนท่ีต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ (41,159)  
ราคาซ้ือ 107,000  
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (12,673)  
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 94,327  

รายละเอียดของราคาซ้ือบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ราคาจ่ายซ้ือ  
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 148,159 
เงินสดจ่าย (107,000) 
ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 41,159 

 ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยข้างต้น ตั้ งแต่ว ันท่ีซ้ือกิจการจนถึงว ันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
มีรายไดแ้ละผลขาดทุนจ านวน 192 ลา้นบาทและ 8 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมอยูใ่นงบการเงินรวม 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักับของ
บริษทัฯ 
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จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจ านวน            
หลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังว ันท่ี                           
1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าว
จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ 5 
ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ              
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2563 
ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ               
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้ 
  ขายสินค้า 
  รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี

นัยส าคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบัผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3  ลูกหนีก้ารค้า 
  ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  
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4.4 สินค้าคงเหลือ 
  สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท าแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิ       

ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบั
ตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

  วตัถุดิบ ภาชนะบรรจุและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า

เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
4.6 ต้นทุนแม่พมิพ์รอตัดจ่าย 
 บริษทัฯบนัทึกต้นทุนแม่พิมพ์เพื่อผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้าเป็นสินทรัพย์ และบริษทัฯจะทยอยตัด

จ าหน่ายตน้ทุนแม่พิมพด์งักล่าวเป็นตน้ทุนขายตามจ านวนสินคา้ท่ีส่งมอบให้แก่ลูกคา้ บริษทัฯบนัทึก
ตน้ทุนแม่พิมพร์อตดัจ่ายเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหากคาดว่าจะผลิตสินคา้และส่งมอบให้แก่ลูกคา้
ภายใน 1 ปี และเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหากคาดวา่จะผลิตสินคา้และส่งมอบให้แก่ลูกคา้มากกว่า     
1 ปี 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
  ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  
  ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
  อาคารและส่ิงปรับปรุงอาคาร 10 - 50 ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 15 ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 - 15 ปี 
  ยานพาหนะ  5 - 7 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและส่ิงปรับปรุงท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาด
ว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไร
หรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย  ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 
บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์นั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ/ควบรวมกิจการ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีได้มาจากการอ่ืน 
บริษทัฯจะบนัทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม    
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมี        
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย       
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  เคร่ืองหมายการคา้ 25 ปี 
  ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 7.5 ปี 
  ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 

4.9 ค่าความนิยม  
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาสูงกว่า
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด )ห้เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใ(  ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากวา่
มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่
สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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4.10    รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจ

ควบคุมบริษทัฯและบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร
ส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทั
ย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมิน
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ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สินทรัพย์ท่ีก าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและ                 
บริษทัย่อยใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวน
เงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่าย
นั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ  บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย

เม่ือเกิดรายการ 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่าย
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชย
ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังาน
ครบก าหนดระยะเวลาและโครงการอ่ืน 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้  าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (Actuarial gains and 
losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

4.15  ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.16 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 ภาษเีงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน   
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี    
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ         
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4. 71  การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ

โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย           
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพล าดับชั้ ย ์และหน้ีสินใน         
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1   ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง  
ระดบั 2    ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

4.18 หนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นให้
บริษัทฯ 

    บริษทัฯได้ให้สิทธิแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยในการขายหุ้นให้บริษทัฯ 
หากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยใชสิ้ทธิในการขายหุ้นดงักล่าว บริษทัฯตอ้งซ้ือ
หุ้นโดยไม่สามารถปฏิเสธการใชสิ้ทธิในการขายหุ้นดงักล่าวได ้บริษทัฯบนัทึกมูลค่าหน้ีสินดงักล่าว 
โดยใชมู้ลค่ายติุธรรมท่ีค านวณจากราคาท่ีคาดวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยจะ
ใช้สิทธิคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม มูลค่าหน้ีสินจากสิทธิดงักล่าวแสดงเป็นส่วนหกัจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัย่อยในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ          
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ผูถื้อหุน้รวม ทั้งน้ี บริษทัฯจะประเมินมูลค่าหน้ีสินจากสิทธิดงักล่าวทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน และ
บนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ              
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและ             
การประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ 

ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือ โดยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณา
จากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผือ่ส าหรับ
สินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพนั้นพิจารณาจากสภาพของสินคา้และระยะเวลาใน
การจดัเก็บสินคา้โดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์  และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มาตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพย  ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 หนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นให้
บริษัทฯ 

 ในการประมาณหน้ีสินท่ีเกิดจากสิทธิท่ีออกให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย
ในการขายหุ้นให้บริษทัฯ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการราคาท่ีคาดวา่ผูมี้ส่วนได้เสีย   
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยจะใช้สิทธิและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะใช้สิทธิ โดยค านึงถึงการ
คาดการณ์ผลประกอบการของบริษทัยอ่ยในอนาคต รวมถึงอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของมูลค่าหน้ีสินดงักล่าว 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั

ภาษี เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่า           
บริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และตามโครงการผลประโยชน์  
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  

ช่ือบุคคลหรือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
TPAC Packaging India Private Limited บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
นายอานุช โลเฮีย ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากดั  มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บริษทั อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 10 - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย - - 7 - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ซ้ือสินคา้ 67 101 67 101 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
เงินปันผลจ่าย 5 32 5 32 หุ้นละ 0.03 บาท  
     (2560: หุ้นละ 0.21 บาท) 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
   (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 8,682 - 

รวม - - 8,682 - 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
   (หมายเหตุ 17)     
บริษทัยอ่ย - - 3,390 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,488 19,299 4,488 19,299 

รวม 4,488 19,299 7,878 19,299 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 75,493 32,636 38,226 32,636 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,449 1,907 2,111 1,907 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 15 12 15 12 
รวม 77,957 34,555 40,352 34,555 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัฯมีภาระจากการค ้ าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 19 และ 20 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 325 50 54 50 
เงินฝากธนาคาร 63,630 105,542 5,682 105,492 
รวม 63,955 105,592 5,736 105,542 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.38 ถึง 10.3 ต่อปี (เฉพาะ
บริษทัฯ: ร้อยละ 0.38 ถึง 0.75 ต่อปี) (31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 0.38 ถึง 1.40 ต่อปี (เฉพาะบริษทัฯ:  
ร้อยละ 0.38 ถึง 1.40 ต่อปี)) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 8,682 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8,682 - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 547,451 292,109 292,419 292,109 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 152,853 98,948 73,006 98,948 
   1 - 2 เดือน 42,288 13,252 7,676 13,252 
   2 - 3 เดือน 16,319 3,711 236 3,711 
   3 เดือน - 1 ปี 20,658 3,107 5,153 3,107 
   1 ปี - 2 ปี 206 - - - 
   2 ปีข้ึนไป 621 - - - 
รวม 780,396 411,127 378,490 411,127 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,287) - (3,424) - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 776,109 411,127 375,066 411,127 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 23,769 - - - 
ส่วนลดการคา้รอรับคืน 30,495 - - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,208 - - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 57,472 - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 833,581 411,127 383,748 411,127 

9. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น  
 ราคาทุน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 151,438 49,943 (1,467) (75) 149,971 49,868 
งานระหวา่งท า 20,988 12,537 (258) - 20,730 12,537 
วตัถุดิบ 96,903 38,728 (2,329) (299) 94,574 38,429 
ภาชนะบรรจุ 24,821 10,352 (625) (162) 24,196 10,190 
วสัดุส้ินเปลือง 3,845 3,397 (54) (54) 3,791 3,343 
รวม 297,995 114,957 (4,733) (590) 293,262 114,367 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น  
 ราคาทุน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 52,119 49,943 (319) (75) 51,800 49,868 
งานระหวา่งท า 11,515 12,537 - - 11,515 12,537 
วตัถุดิบ 39,685 38,728 (180) (299) 39,505 38,429 
ภาชนะบรรจุ 13,855 10,352 (305) (162) 13,550 10,190 
วสัดุส้ินเปลือง 3,846 3,397 (54) (54) 3,792 3,343 
รวม 121,020 114,957 (858) (590) 120,162 114,367 
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 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจ านวน 1.8 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.6 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2560: 0.4 ลา้น
บาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.4 ลา้นบาท)) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการ
ปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 0.4 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.3 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 
2560: 0.3 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.3 ลา้นบาท)) โดยน าไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,562 2,945 2,620 2,945 
ตน้ทุนแม่พิมพร์อตดัจ่าย 15,072 24,705 15,072 24,705 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 3,260 - - - 
อ่ืนๆ 1,128 1,674 497 1,674 
รวม 23,022 29,324 18,189 29,324 

11. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 
 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนงัสือ

ค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 - 8 ต่อปี รวมถึงเป็นเงิน
ฝากส าหรับดอกเบ้ียท่ีถึงก าหนดช าระในคร้ังต่อไปกบัทรัสตีตามขอ้ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อก
หุน้กูร้ะยะยาว 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
    (ร้อยละ)  (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

TPAC Packaging India Private Limited 1,686 ลา้นรูปี 0.1 ลา้นรูปี 80 100 1,587,268 51 
บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั       
(เดิมช่ือ “บริษทั คสัตอม แพค จ ากดั”) 101 ลา้นบาท - 100 - 107,000 - 
รวม     1,694,268 51 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
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 TPAC Packaging India Private Limited 

 1. เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง TPAC Packaging India Private Limited  
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศอินเดียและลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรกจ านวนเงิน 0.1 ลา้นรูปี (หุ้นจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 รูปี) บริษทัดงักล่าวจดัตั้ง
ข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise Containers Limited ซ่ึงเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศอินเดียและประกอบธุรกิจ
ผลิตหลอดพรีฟอร์ม  (Preforms) และบรรจุภัณฑ์ ท่ีท าจากพลาสติก  PET (Polyethylene 
Terephthalate) และ PP (Polypropylene) ในประเทศอินเดีย 

 2. เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติัการ
ลงทุนใน Sunrise Containers Limited โดยมีค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั้ งหมดในการเข้าท า
ธุรกรรมมีจ านวนเงินไม่เกิน 4,692 ลา้นรูปีหรือ 2,383 ลา้นบาท 

 3. เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 TPAC Packaging India Private Limited ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก
จ านวนเงิน 0.1 ลา้นรูปีเป็นจ านวนเงิน 300 ลา้นรูปี (หุ้นจ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
รูปี) และไดเ้รียกช าระค่าหุ้นจ านวน 11,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 110 ลา้นรูปีและส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นจ านวนเงิน 110 ล้านรูปี ทั้งน้ี บริษทัฯได้จ่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวคิดเป็น
จ านวนเงิน 220 ลา้นรูปีหรือ 110.9 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2561  

 4. เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 TPAC Packaging India Private Limited ไดว้างเงินมดัจ าจ านวนเงิน                  
3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นประกนัการช าระค่าตอบแทนแก่กลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม 

 5. เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2561 TPAC Packaging India Private Limited ได้ลงนามในสัญญากู้เงินกับ 
Sunrise Containers Limited จ านวนเงิน 150 ล้านรูปีหรือ 71.8 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย      
ร้อยละ 10 ต่อปี และมีก าหนดจ่ายช าระคืนเงินตน้ภายในระยะเวลา 6 เดือนหรือเม่ือเขา้ลงทุนใน 
Sunrise Containers Limited เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  

 6. เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาด าเนินการ (ฉบบัท่ี 2) ระหวา่งบริษทัฯ 
Sunrise Containers Limited และกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม เพื่อขยายวนัอนุมติัการควบรวมกิจการจาก
หน่วยงานท่ีมีอ านาจในประเทศอินเดียจากเดิมภายในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2561 เป็นภายในวนัท่ี     
31 สิงหาคม 2561 โดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจในประเทศอินเดียได้อนุมติัการควบรวมกิจการ
ระหว่า ง  TPAC Packaging India Private Limited และ  Sunrise Containers Limited เ ม่ื อว ัน ท่ี                    
12 กรกฎาคม 2561 
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 7. เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย (TPAC Packaging India 
Private Limited) มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจากเดิมจ านวนเงิน 300 ล้านรูปี เป็นจ านวนเงิน 1,500 
ลา้นรูปี (หุ้นสามญัจ านวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 รูปี) และไดเ้รียกช าระค่าหุ้นจ านวน 
157,605,600 หุ้น คิดเป็นจ านวน 1,576 ลา้นรูปีและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 1,532 ลา้นรูปี ทั้งน้ี 
บริษทัฯไดจ่้ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวคิดเป็นจ านวนเงิน 3,108 ลา้นรูปีหรือ 1,476 ลา้น
บาทเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 

 8. เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 TPAC Packaging India Private Limited ไดจ่้ายช าระค่าตอบแทนดว้ย
เงินสดให้แก่กลุ่มของผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 80 ของ Sunrise Containers Limited คิดเป็น
จ านวนเงิน 4,735 ลา้นรูปีหรือ 2,178 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
2.2.1 ทั้งน้ีการจ่ายช าระค่าตอบแทนดว้ยเงินสดค านวณโดย 

 (หน่วย: ลา้นรูปี) 
ร้อยละ 80 ของมูลค่ากิจการและส่วนปรับปรุง 4,260 
บวก: ดอกเบ้ียร้อยละ 11 ของร้อยละ 80 ของมูลค่ากิจการและส่วนปรับปรุง   
              ตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาตกลงกนั จนถึงวนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ 193 
         ส่วนปรับปรุงมูลค่าตามค าสั่งของหน่วยงานท่ีมีอ านาจ 
             ในประเทศอินเดีย 282 
รวม 4,735 

  แหล่งเงินทุนของการจ่ายช าระค่าตอบแทนมีสามส่วน ดงัน้ี 

 1. เงินลงทุนจากบริษัทฯท่ีจ่ายช าระค่าหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย (รวมถึง 
เงินมดัจ าจ านวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
จ านวน 1,200 ล้านบาทของบริษทัฯ ส่วนท่ีเหลือมาจากเงินสดและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจาก
ธนาคารของบริษทัฯ 

 2. เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบริษทัยอ่ยจ านวนเงิน 250 ลา้นรูปี 

 3. การออกหุน้กูข้องบริษทัยอ่ยจ านวนเงิน 1,300 ลา้นรูปี 

 TPAC Packaging India Private Limited ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดของ Sunrise Containers 
Limited จากการควบรวมกิจการระหว่าง  TPAC Packaging India Private Limited และ  Sunrise 
Containers Limited ภายใตก้ฎหมายของประเทศอินเดีย โดย TPAC Packaging India Private Limited 
เป็นนิติบุคคลท่ีด าเนินกิจการต่อไป และไดอ้อกหุ้นใหม่ของบริษทัย่อยในสัดส่วนร้อยละ 20 ให้แก่
กลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม 2 ราย คิดเป็นหุ้นจ านวน 42,153,195 หุ้น ดงันั้น บริษทัฯจึงมีสัดส่วนเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย (หลงัควบรวมกิจการ) ในสัดส่วนร้อยละ 80  นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 บริษทั
ย่อยได้แต่งตั้งกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม 2 รายเป็นกรรมการของบริษทัย่อย (หลงัควบรวมกิจการ) และจ่าย
ผลตอบแทนการเขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยรายละ 32.55 ลา้นรูปี รวมเป็นเงิน 65.1 ลา้นรูปี 
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 บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการลงทุนใน
บริษทั คสัตอมแพค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวสัดุหีบห่อพลาสติคเป็น
จ านวนเงิน 107 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดจ่้ายเงินซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของ
บริษทั คสัตอม แพค จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 107 ลา้นบาท เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหุน้สามญัจ านวน 10,143,137 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยจ์ากเดิม 
“บริษทั คสัตอม แพค จ ากดั” เป็น “บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั” ในวนัเดียวกนั 

12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ี 
ไม่มีอ  านาจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยสะสม 

ขาดทุนท่ีแบ่งให้กบั     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมใน 
บริษทัยอ่ยในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบั 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
ในระหว่างปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

TPAC Packaging India Private Limited 20 - 39,934 - (8,846) - - - 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 TPAC Packaging India  

Private Limited 
 2561 2560 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 608 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,311 - 
หน้ีสินหมุนเวยีน 215 - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,191 - 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 TPAC Packaging India  

Private Limited 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 
 2561 2560 
รายได ้ 710.8 - 
ขาดทุน  (43.9) - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (0.1) - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (44.0) - 

สรุปรายการกระแสเงินสด 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 TPAC Packaging India  
Private Limited 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 
 2561 2560 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 193 - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (2,427) - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,279 - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 45 - 

 
  



TPAC

113

TPAC ANNUAL REPORT 2018

 

 26  

13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง   สินทรัพย ์  
 ส่ิงปรับปรุง ส่ิงปรับปรุง และอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร ส านกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 54,275 204,638 11,654 1,196,324 15,283 131 1,482,305 
ซ้ือเพิ่ม - 338 552 73,947 - 26,581 101,418 
โอนเขา้ (ออก) - 2,580 - 11,548 - (14,128) - 
จ าหน่าย - - (157) (15,836) (1,186) - (17,179) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 54,275 207,556 12,049 1,265,983 14,097 12,584 1,566,544 
ซ้ือเพิ่ม 66,822 5,048 2,282 61,236 28 15,958 151,374 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือ/ควบรวม
กิจการ 137,050 163,206 5,984 627,443 3,154 16,354 953,191 
โอนเขา้ (ออก) - - - 12,020 - (12,020) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (1,001) (6,913) (1,815) - (9,729) 
ผลต่างจากการแปลงค่า        
   งบการเงิน (74) (89) (3) (306) (2) (7) (481) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 258,073 375,721 19,311 1,959,463 15,462 32,869 2,660,899 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 111,528 7,366 782,421 11,121 - 912,436 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,994 1,280 107,779 1,444 - 118,497 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ        
   ส่วนท่ีจ าหน่าย - - (157) (10,306) (1,186) - (11,649) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 119,522 8,489 879,894 11,379 - 1,019,284 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 9,804 1,975 150,210 1,155 - 163,144 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ        
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (768) (3,325) (1,806) - (5,899) 
ผลต่างจากการแปลงค่า        
  งบการเงิน - 59 10 1,057 5 - 1,131 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 129,385 9,706 1,027,836 10,733 - 1,177,660 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - - - 117 - - 117 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - - 117 - - 117 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 54,275 88,034 3,560 385,972 2,718 12,584 547,143 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 258,073 246,336 9,605 931,510 4,729 32,869 1,483,122 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2560 (จ านวน 115 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 118,497 
2561 (จ านวน 161 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 163,144 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง   สินทรัพย ์  
 ส่ิงปรับปรุง ส่ิงปรับปรุง และอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร ส านกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 54,275 204,638 11,654 1,196,324 15,283 131 1,482,305 
ซ้ือเพิ่ม - 338 552 73,947 - 26,581 101,418 
โอนเขา้ (ออก) - 2,580 - 11,548 - (14,128) - 
จ าหน่าย - - (157) (15,836) (1,186) - (17,179) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 54,275 207,556 12,049 1,265,983 14,097 12,584 1,566,544 
ซ้ือเพิ่ม - 1,202 1,031 17,351 - 23,917 43,501 
โอนเขา้ (ออก) - -  12,020 - (12,020) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (747) (4,268) (1,806) - (6,821) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 54,275 208,758 12,333 1,291,086 12,291 24,481 1,603,224 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 111,528 7,366 782,421 11,121 - 912,436 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,994 1,280 107,779 1,444 - 118,497 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ        
   ส่วนท่ีจ าหน่าย - - (157) (10,306) (1,186) - (11,649) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 119,522 8,489 879,894 11,379 - 1,019,284 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,440 1,291 100,742 972 - 110,445 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ        
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (746) (3,107) (1,806) - (5,659) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 126,962 9,034 977,529 10,545 - 1,124,070 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - - - 117 - - 117 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - - 117 - - 117 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 54,275 88,034 3,560 385,972 2,718 12,584 547,143 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 54,275 81,796 3,299 313,440 1,746 24,481 479,037 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2560 (จ านวน 115 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 118,497 
2561 (จ านวน 108 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 110,445 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน
เงิน 1,066 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 670 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2560: 518 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 
518 ลา้นบาท))  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯได้น าเคร่ืองจกัรทั้งหมดของบริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) 
จ  ากดั ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 59 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: ไม่มี) ไปค ้าประกนั
เงินกูร้ะยะยาวจากธนาคาร นอกจากน้ี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดของ TPAC Packaging India 
Private Limited เป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารและหุ้นกูร้ะยะยาวตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และ 20 รวมถึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วนของ     
บริษทัย่อยดงักล่าวถูกน ามาค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินขอ้ 16 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯซ่ึง
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 66 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืม
ระยะสั้นและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร  

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เคร่ืองหมาย

การคา้ 
ความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

 
รวม 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

 
รวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561:       
ราคาทุน 222,946 179,014 9,156 411,116 7,279 7,279 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,978) (7,970) (3,929) (14,877) (3,846) (3,846) 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - (510) (510) (510) (510) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน 

 
(196) 

 
(297) 

 
(1) 

 
(494) 

 
- 

 
- 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 219,772 170,747 4,716 395,235 2,923 2,923 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560:      

ราคาทุน - - 7,279 7,279 7,279 7,279 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - - (3,364) (3,364) (3,364) (3,364) 
มูลค่าตามบญัชี  - สุทธิ - - 3,915 3,915 3,915 3,915 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 3,915 4,564 3,915 4,564 
เคร่ืองหมายการคา้เพ่ิมข้ึนจากการ 
   ควบรวมกิจการของบริษทัยอ่ย 222,946 - - - 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพ่ิมข้ึนจากการ 
   ควบรวมกิจการบริษทัยอ่ย 

 
179,014 

 
- 

 
- 

 
- 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึนจากการ 
   ควบรวมกิจการบริษทัยอ่ย 812 - - - 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 1,065 70 - 70 
ค่าตดัจ าหน่าย (11,513) (719) (482) (719) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (510) - (510) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (494) - - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 395,235 3,915 2,923 3,915 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าระหวา่งปี  

 TPAC Packaging India Private Limited ไดป้ระเมินสินทรัพยท่ี์ระบุได ้ณ วนัท่ีควบรวมกิจการระหวา่ง 
TPAC Packaging India Private Limited และ Sunrise Containers Limited ดงัน้ี 

 1) เคร่ืองหมายการคา้ 

  บริษัทย่อยได้รับเคร่ืองหมายการค้า “Sunpet” ซ่ึงจดทะเบียนใน  4 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย , 
ซาอุดิอาระเบีย, สหราชอาณาจกัร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 223 ลา้นบาท 
โดยคาดวา่มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 25 ปี 

 2) ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

  บริษทัยอ่ยไดรั้บความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของ Sunrise Containers Limited ซ่ึงเป็นคู่คา้กนัเป็นระยะ
เวลานาน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 179 ลา้นบาท โดยคาดวา่มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 7.5 ปี 
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15. ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรับปี 2559 - 20,006 - 20,006 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรับปี 2560 22,844 22,844 22,844 22,844 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรับปี 2561 35,562 - 35,546 - 
รวม 58,406 42,850 58,390 42,850 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายเป็นสินทรัพย ์เน่ืองจากบริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิในการ
ขอคืนภาษีข้างต้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าท่ีจะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวข้ึนอยู่กับผลการ
ตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากร  

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย )ร้อยละต่อปี(  งบการเงินรวม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 1.99 - 9.55 - 286,355 - 
รวม   286,355 - 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย )ร้อยละต่อปี(  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 1.99 - 2.10 - 221,000 - 
รวม   221,000 - 

 ภายใตส้ัญญาสินเช่ือกบัธนาคารส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของ TPAC Packaging India Private Limited ค ้ าประกนัโดยการจ านอง
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วน  
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,488 19,299 7,878 19,299 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 145,270 96,591 84,705 96,591 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 11,294 8,561 7,888 8,561 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 126,503 44,568 45,868 44,568 
เจา้หน้ีอ่ืน 16,328 11,127 12,250 11,127 
รวม 303,883 180,146 158,589 180,146 

18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินรับล่วงหนา้ค่าแม่พิมพ ์ 8,504 5,204 2,288 5,204 
อ่ืนๆ 6,697 2,297 2,146 2,297 
รวม 15,201 7,501 4,434 7,501 

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู ้ ต่อปี (ร้อยละ) การช าระคืนเงินตน้ 2561 2560 2561 2560 

1 Prime Rate - 2 ช าระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน     
     เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 72,000 - 72,000 - 

2 9.50 และตามท่ี ช าระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน     
 ตกลง    เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน      
     2561 112,614 - - - 

3 MLR - 1.75 ช าระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน     
     เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2562 1,200,000 - 1,200,000 - 

รวม 1,384,614 - 1,272,000 - 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (5,976) - (4,513) - 
สุทธิ   1,378,638 - 1,267,487 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (208,455) - (192,368) - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,170,183 - 1,075,119 - 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน                       
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - - 
บวก: กูเ้พิ่ม 1,394,975 1,280,000 
  เงินกูเ้พิ่มข้ึนจากการควบรวมกิจการของบริษทัยอ่ย 44,805 - 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 911 487 
หกั:  จ่ายคืนเงินกู ้ (55,360) (8,000) 
  จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (6,633) (5,000) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (60) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,378,638 1,267,487 

 เงินกู้ 1 

 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญากูเ้งินกบัธนาคารแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 80 ลา้น
บาท เพื่อใชใ้นการเขา้ซ้ือกิจการของบริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั (ช่ือเดิม: บริษทั คสัตอม 
แพค จ ากัด) เงินกู้ดังกล่าวค ้ าประกันโดยการจ านองเคร่ืองจกัรและหุ้นทั้ งหมดในบริษทั ทีแพค 
แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ Prime Rate - 2 ต่อปี และมีก าหนดจ่ายช าระคืน
เงินตน้เป็นงวดทุก 3 เดือน งวดละไม่ต ่ากว่า 4 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู ้
ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูเ้ตม็จ านวนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ บริษทัฯและบริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข       
ทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และ
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 เงินกู้ 2 
 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย (TPAC Packaging India Private 

Limited) มีมติอนุมติัการกูเ้งินจากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศอินเดีย ภายในวงเงินไม่เกิน 1,300 ลา้น
รูปี เพื่อเขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise Containers Limited และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ของบริษทัย่อย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 บริษทัย่อยได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคาร             
แห่งหน่ึงจ านวน 250 ล้านรูปี เงินกู้ดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9.50 ต่อปีในช่วง 12 เดือนแรก     
นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู ้และอตัราดอกเบ้ียภายหลงัจาก 12 เดือนแรกจะมีการตกลงกนัใหม่ตามเง่ือนไข
ท่ีระบุในสัญญา เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนัแต่ค ้าประกนัโดยบริษทัฯ (Corporate Guarantee) 
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และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 3 เดือน งวดละไม่ต ่ากวา่ 5 ลา้นรูปี ภายใน 5 ปีนบัจากวนัท่ี
เบิกเงินกู ้ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูเ้ตม็จ านวนเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยตอ้งขออนุมติัจากสถาบนัการเงินส าหรับการจ่ายปันผล
หากมีอตัราส่วนทางการเงินท่ีตกลงกนัไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

 เงินกู้ 3 
 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติรับทราบการกู้เงินจากธนาคารใน

ประเทศไทยภายในวงเงินไม่เกิน 1,200 ลา้นบาทเพื่อเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย (TPAC Packaging 
India Private Limited) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญากูเ้งินกบัธนาคาร
แห่งหน่ึงจ านวนเงิน  1,200 ล้านบาท เงินกู้ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ                  
MLR - 1.75 ต่อปี และมีก าหนดจ่ายช าระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 3 เดือน งวดละ 44.4 ลา้นบาทภายใน
ระยะเวลา 7 ปีนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู ้ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูเ้ต็มจ านวนเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 
เงินกูด้งักล่าวมีสถานะเท่าเทียมกบัหน้ีสินประเภทเดียวกนัอ่ืนของบริษทัฯ (Pari Passu Inter Se)  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ี บริษทัฯตอ้งด ารงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อย และตอ้งขอ
อนุมติัจากสถาบนัการเงินในเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงการจ่ายปันผลและการค ้าประกนัสินทรัพยห์รือรายได ้

 เงินกู้ 4 
 เ ม่ือว ันท่ี  28 สิงหาคม  2561 TPAC Packaging India Private Limited รับโอนหน้ีสินจาก Sunrise 

Containers Limited ซ่ึงเป็นผลจากการควบรวมกิจการจ านวน 98 ลา้นรูปี เงินกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ LIBOR + 2 ต่อปี และมีก าหนดจ่ายช าระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 3 เดือน ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้น
สัญญาภายใน 5 ปีนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู ้ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี อตัราส่วนหน้ีต่อก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได ้
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 

 ในระหวา่งปี 2561 บริษทัยอ่ยจ่ายช าระคืนเงินกูด้งักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน 
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20. หุ้นกู้ระยะยาว 
 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ของหุ้นกู ้เช่น ประเภทหุ้นกู ้หลกัประกนั จ านวนหุ้นกูท่ี้จะเสนอขายในแต่ละคร้ัง 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนก่อนก าหนดอัตรา
ดอกเบ้ีย วิธีการช าระคืนหุ้นกูแ้ละวิธีการจดัสรร เป็นตน้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯยงั
ไม่ไดอ้อกหุน้กูด้งักล่าว 

 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ TPAC Packaging India Private Limited               
มีมติอนุมติัการออกหุ้นกู้ไม่แปลงสภาพ ไม่มีหลกัประกัน ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านรูปี และ              
การออกหุ้นกูไ้ม่แปลงสภาพ มีหลกัประกนั ภายในวงเงินไม่เกิน 1,300 ลา้นรูปี ภายใน 1 ปีนบัจาก
วนัท่ีอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ เพื่อเขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise Containers 
Limited และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยมีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไข
และรายละเอียดต่าง ๆ ของหุน้กู ้ 

 เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่แปลงสภาพมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1 ลา้นรูปี 
จ านวน 1,300 หน่วย คิดเป็นจ านวนเงิน 1,300 ลา้นรูปี อายุ 5 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9.62 ต่อปี โดย      
ผูถื้อหุ้นกูร้ายใหญ่สามารถปรับอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูไ้ดห้ากอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูต้  ่ากว่า 
BB - จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือตามการตกลงร่วมกนัระหว่างผูถื้อหุ้นรายใหญ่และ
บริษทัยอ่ย หุ้นกูด้งักล่าวมีสถานะเท่าเทียมกบัหน้ีสินประเภทเดียวกนัอ่ืนของบริษทัย่อย (Pari Passu 
Inter Se) และจดทะเบียนในตลาดตราสารหน้ี BSE ในประเทศอินเดีย ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยมีสิทธิไถ่ถอน
หุน้กูไ้ดก่้อนก าหนดในสัดส่วนท่ีก าหนดไว ้

 ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและหน้าท่ี         
บางประการตามท่ีระบุในสัญญาซ่ึงรวมถึงการด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และ
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีตามอตัราท่ีก าหนด และบริษทัฯตอ้งด ารงสัดส่วนการลงทุน
ในบริษทัยอ่ยท่ี 80% หลกัประกนัในการออกหุ้นกูด้งักล่าว คือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดของ
บริษทัย่อย (หลงัการควบรวมกิจการระหว่าง TPAC Packaging India Private Limited และ Sunrise 
Containers Limited) รวมถึงการค ้าประกนัโดยบริษทัฯ (Corporate Guarantee) นอกจากน้ี บริษทัยอ่ย
ตอ้งน าฝากดอกเบ้ียท่ีจะถึงก าหนดช าระในคร้ังถดัไปกบัทรัสตีตามท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบ      
งบการเงินขอ้ 11 

 ในการออกหุ้นกู ้บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูซ่ึ้งบนัทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกูแ้ละค่าใช้จ่าย     
ในการออกหุน้กูต้อ้งถูกน าไปบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของดอกเบ้ีย 
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 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

      งบการเงินรวม 

หุ้นกู ้ วนัท่ีออกหุ้นกู ้
วนัครบก าหนด            

ไถ่ถอน อาย ุ )ปี(  
อตัราดอกเบ้ีย

)ร้อยละต่อปี(  ช าระดอกเบ้ีย 2561  2560 
1 24 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2566 5 9.62 หรือตาม

เง่ือนไขท่ีระบุ 
ทุก 6 เดือน 

597,545 - 
รวม      597,545 - 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (29,696) - 
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ 567,849 - 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน                       
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - - 
บวก: กูเ้พิ่ม 600,990 - 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (29,867) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,274) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 567,849 - 

21.     หนี้สินที่เกิดจากสิทธิที่ออกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นให้
บริษัทฯ 

  เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาด าเนินการและสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น
ระหวา่งบริษทัฯ Sunrise Containers Limited และกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม โดยกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิในการ
ขายหุน้ (put options) เพื่อขายหุน้ TPAC Packaging India Private Limited ของหุน้ออกใหม่ในสัดส่วน
ร้อยละ 20 ทั้งหมดให้แก่บริษทัฯ โดยบริษทัฯไม่สามารถปฏิเสธไดห้ากกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมใช้สิทธิใน
การขายหุ้นดงักล่าว การใช้สิทธิในการขายหุ้นท่ีออกให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ยสรุปไดด้งัน้ี 

    การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 

 ภายใน 90 วนัหลงัการตรวจสอบบญัชีของ TPAC Packaging India Private Limited ท่ีไดรั้บการอนุมติั
ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นส าหรับรอบปีบญัชี 2563 - 2564 แต่ไม่เกินวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ผูมี้ส่วน
ได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยมีสิทธิในการขายหุ้นทั้งหมดในราคาซ้ือขายตามสิทธิ 
เป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงในสัญญา 
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          การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 

 ในระหว่างวนัท่ี 29 สิงหาคม 2567 - 28 สิงหาคม 2568 ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ    
บริษทัยอ่ยมีสิทธิในการขายหุน้ทั้งหมดในราคามูลค่ายติุธรรม 

22. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส ารองเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 30,844 16,868 18,641 16,868 
ส ารองเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนด
ระยะเวลา 

 
3,749 

 
4,319 

 
3,586 

 
4,319 

ส ารองอ่ืน 1,336 - - - 
รวม 35,929 21,187 22,227 21,187 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน และ
ส ารองผลประโยชน์อ่ืนของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 21,187 18,599 21,187 18,599 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน     
   เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือ/ควบรวมบริษทัยอ่ย 12,484 - - - 
ส่วนทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,658 4,278 3,859 4,278 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 727 501 506 501 
   ตน้ทุนบริการในอดีต (1,415) - (1,415) - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส่วนทีรั่บรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
ขาดทุนจากการประมาณการตาม 

 หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
  

 
  

 
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 

   ดา้นประชากรศาสตร์ 
 

1,669 
 

- 
 

1,669 
 

- 
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 

   ทางการเงิน 
 

336 
 

- 
 

(217) 
 

- 
 ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,566) - (2,322) - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายพนกังานในระหวา่งปี (2,173) (2,191) (1,040) (2,191) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 22 - - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 35,929 21,187 22,227 21,187 

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนขาย 3,469 2,897 2,625 2,897 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,916 1,882 1,740 1,882 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 6,385 4,779 4,365 4,779 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปี เป็นจ านวน
ประมาณ 7.0 ล้านบาท  ( เฉพาะบริษัทฯ : 5.3 ล้านบาท )  (31 ธันวาคม  2560: 1.1 ล้านบาท                     
(เฉพาะบริษทัฯ: 1.1 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 12 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 10 ปี) (31 ธนัวาคม 2560: 10 ปี 
(เฉพาะบริษทัฯ: 10 ปี)) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด 2.57 - 7.74 2.58 2.72 2.58 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1 - 8 0 - 5 1 - 5 0 - 5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 0 - 32 0 - 30 0 - 32 0 - 30 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 1 
ลดลง 

ร้อยละ 1 
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

ลดลง 
ร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (3.5) 4.1 (1.8) 2.1 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  3.7 (3.3) 1.8 (1.5) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (2.8) 1.1 (1.9) 0.9 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 1 
ลดลง 

ร้อยละ 1 
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

ลดลง 
ร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (1.7) 1.9 (1.7) 1.9 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1.8 (1.5) 1.8 (1.5) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (1.8) 0.8 (1.8) 0.8 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 8.8 
ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ : 5.5 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวด            
ท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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23. ทุนเรือนหุ้น 
 จ านวนหุน้สามญัและทุนท่ีออกและช าระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯมีดงัน้ี 

  จ านวน ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า 
  หุน้สามญั และช าระแลว้ หุน้สามญั 
  )พนัหุน้(  )พนับาท(  )พนับาท(  

ทุนท่ีออกและช าระแลว้    
31 ธนัวาคม 2561 253,818 253,818 302,921 
31 ธนัวาคม 2560 253,818 253,818 302,921 

24. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของก าไรสุทธิประจ าปี     
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ      
ทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯได้
จดัสรรส ารองตามกฏหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของ
พนกังาน 

 
387,395 

 
242,370 

 
253,201 

 
242,370 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 189,522 132,486 125,791 132,486 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,422,256 850,677 905,463 850,677 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ 
งานระหวา่งท า 

 
4,792 

 
(2,080) 

 
(1,154) 

 
(2,080) 

 
  



TPAC

127

TPAC ANNUAL REPORT 2018

 

 40  

26. ภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 24,822 20,093 7,961 20,093 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
นิติบุคคลของปีก่อน 

 
- 

 
(954) 

 
- 

 
(954) 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 
(13,300) 

 
(602) 

 
(632) 

 
(602) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
11,522 

 
18,537 

 
7,329 

 
18,537 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร   
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 
 

66 

 
 

- 

 
 

174 

 
 

- 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
     
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 34,193 125,948 62,795 125,948 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%, 34.94% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ 
   อตัราภาษี 12,559 25,190 12,559 25,190 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,408 770 1,408 770 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (6,005) (5,942) (6,005) (5,942) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     
   ของปีก่อน - (954) - (954) 
อ่ืนๆ 3,560 (527) (633) (527) 

รวม (1,037) (6,653) (5,230) (6,653) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 11,522 18,537 7,329 18,537 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 172 118 172 118 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 125 23 125 23 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์ 174 80 174 80 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,528 4,237 4,445 4,237 
ประมาณการหน้ีสิน 1,411 - - - 
ค่าใชจ่้ายในการควบรวมกิจการของบริษทัยอ่ย 4,663 - - - 
อ่ืน ๆ 1,437 - - - 
รวม 13,510 4,458 4,916 4,458 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 59,825 - - - 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้ะยะยาว 10,339 - - - 
รวม 70,164 - - - 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (56,654) 4,458 4,916 4,458 
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27. การส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก

ส าหรับสินคา้บริโภคตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 59-1321-1-03-1-0 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 
และเลขท่ี 59-1322-1-03-1-0 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิ
พิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ     
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา  8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

 ในระหวา่งปี บริษทัฯยงัไม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการจากบตัรส่งเสริมการลงทุนทั้ง 2 บตัร 

28. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้กบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้น
สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปี
หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

  งบการเงินรวม 
 

ก าไรส าหรับปี 
จ านวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน/ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 31,477 107,411 253,818 253,818 0.12 0.42 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ก าไรส าหรับปี 
จ านวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน/ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 55,466 107,411 253,818 253,818 0.22 0.42 
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29. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ โดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี เกณฑ์การวดัมูลค่าของก าไรหรือขาดทุนจาก
การด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงานเป็นเกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานในงบการเงิน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายวสัดุหีบห่อพลาสติค และด าเนินธุรกิจใน
เขตภูมิศาสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทยและประเทศอินเดียซ่ึงด าเนินงานโดย TPAC Packaging India 
Private Limited  

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบั
การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ส่วนงานใน 

ประเทศไทย ส่วนงานในต่างประเทศ 
การตดัรายการบญัชี

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายภายนอก 1,787,890 1,584,143 740,114 - - - 2,528,004 1,584,143 
รายไดจ้ากการขายระหวา่งส่วนงาน 16,877 - 93 - (16,970) - - - 
รายไดจ้ากการขายทั้งส้ิน 1,804,767 1,584,143 740,207 - (16,970) - 2,528,004 1,584,143 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 78,021 126,174 (29,055) - 41,159 - 90,125 126,174 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไมไ่ดปั้นส่วน:         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (55,932) (227) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (11,522) (18,537) 

ก าไรส าหรับปี       22,671 107,410 

  ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 
305 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานในประเทศ (2560: จ านวน 4 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 278 ลา้น
บาท 208 ลา้นบาท 195 ลา้นบาท และ 176 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานในประเทศ)  
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30. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯบริษทัยอ่ย และพนกังานบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ.  2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังานจะจ่ายสมทบ
เขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่
ดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบ
กองทุนเป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท (2560: 6 ลา้นบาท) 

31. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) )บาท(  
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
    เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 7,614 0.03 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  7,614 0.03 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
       เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 27,920 0.11 
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 25,381 0.10 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  53,301 0.21 

32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
32.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 12.2 ลา้นบาท 0.4 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.4 ลา้นเยนญ่ีปุ่น และ 14.0 ลา้นรูปี เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและแม่พิมพ ์
(เฉพาะบริษทัฯ: 12.2 ล้านบาท 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 2.4 ล้านเยนญ่ีปุ่น) (31 ธันวาคม 
2560: 3.6 ล้านบาทและ 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเก่ียวข้องกับการซ้ือเคร่ืองจกัรและแม่พิมพ์                      
(เฉพาะบริษทัฯ: 3.6 ลา้นบาทและ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา))   

32.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาและ

ค่าบริการวชิาชีพ (31 ธนัวาคม 2560: 3 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 3 ลา้นบาท)) 
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32.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการอ่ืน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินและบริการอ่ืนๆ อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี 

ถึง 5 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: ตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี) บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายส าหรับ
ค่าเช่าและบริการอ่ืนๆ ในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 16 3 3 3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13 1 2 1 

32.4 การค า้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและ

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงินรวม 
34 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 13 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2560: 13 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 13 ลา้น
บาท))   

32.5 คดีฟ้องร้อง 
 TPAC Packaging India Private Limited อยูภ่ายใตข้อ้พิพาทเก่ียวกบัเร่ืองภาษีสรรพสามิตและภาษีการ

ขายและการบริการซ่ึงเกิดจากหมายประกาศท่ีได้รับจากแผนกภาษีทางออ้ม  โดยมีหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจ านวน 18 ลา้นรูปี ในปัจจุบนัคดีความน้ีอยู่ในระหว่างด าเนินการเก่ียวกบัขอ้พิพาทดงักล่าว      
ท่ีศาล บริษทัยอ่ยไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวจ านวน
ก่ึงหน่ึงตามความเห็นของผูบ้ริหารท่ีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 11 ลา้นรูปี บริษทัฯไดรั้บหน้ีสินดงักล่าว   
มาตั้งแต่วนัท่ีควบรวมกิจการตามท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2.1 

33. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์     
 สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.2 - 0.2 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์     
 สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 

34. เคร่ืองมือทางการเงิน 
34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากท่ีธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากธนาคาร เงินกูย้มืระยะยาว หุน้กูร้ะยะยาวและเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่าย

บริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัและบริษทั
ย่อยฯมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและ               
บริษทัย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน            
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินฝาก

ท่ีธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร และหุ้นกู้
ระยะยาว  อย่างไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่         
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5  ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - - - 61 3 64 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 834 834 - 
เงินฝากท่ีธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 5 18 - - 29 52 หมายเหตุ 11 
 5 18 - 61 866 950  
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 136 - - 150 - 286 หมายเหตุ 16 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 304 304 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 112 - - 1,267 - 1,379 หมายเหตุ 19 
หุ้นกูร้ะยะยาว 568 - - - - 568 หมายเหตุ 20 
 816 - - 1,417 304 2,537  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5  ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - - - 3 3 6 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 384 384 - 
 - - - 3 387 390  
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 71 - - 150 - 221 หมายเหตุ 16 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 159 159 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - - - 1,267 - 1,267 หมายเหตุ 19 
 71 - - 1,417 159 1,647  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5  ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  60 - - 2 44 106 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 411 411 - 
 60 - - 2 455 517  
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 180 180 - 
 - - - - 180 180  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5  ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  60 - - 2 44 106 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 411 411 - 
 60 - - 2 455 517  
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 180 180 - 
 - - - - 180 180  

  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือขายสินคา้

และอุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปี เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร      
ความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม 
สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) )บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ(  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,414 1,007 267 67 32.4498 32.6809 
เหรียญสิงคโปร์ - - - 2 - 24.4503 
ฟรังกส์วิสเซอร์แลนด ์ - - - 1 - 33.4067 
ยโูร 2 - 30 - 37.1252 - 
เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับ 
   เอมิเรตส์ 1 - - - 8.8342 - 
ริยลักาตาร์ 2 - - - 8.9116 - 
ริยลัซาอุดิอาระเบีย 2 - - - 8.6491 - 
แรนดแ์อฟริกาใต ้ 5 - - - 2.2389 - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) )บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ(  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 870 1,007 267 67 32.4498 32.6809 
ยโูร - - 20 - 37.1252 - 
เหรียญสิงคโปร์ - - - 2 - 24.4503 
ฟรังกส์วิสเซอร์แลนด ์ - - - 1 - 33.4067 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา  

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 712 - 32.33 - 32.87 9 มกราคม 2562 - 9 เมษายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา  

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 30 310 33.99 32.46 - 32.60 12 มกราคม 2561 - 21 มิถุนายน 2561 
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34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมี

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการ
ต่อไปน้ีและตราสารอนุพนัธ์ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงนิ     
   หุน้กูร้ะยะยาว 568 559 - - 

 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 ก าไร ขาดทุน 
ตราสารอนุพนัธ์   
 สัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 0.2 (0.1) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้ น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี เจา้หน้ีและเงินกูย้ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 
ส าหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) หุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ง) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วน
ใหญ่เป็นข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ในตลาดท่ีเก่ียวข้อง เช่น อัตราแลกเปล่ียนทันที  อัตรา
แลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย และเส้น
ราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดค้  านึงถึงผลกระทบของความ
เส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
35. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้าง

ทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อ
หุ้นโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.09:1 (2560: 0.20:1) 
และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.50:1 (2560: 0.20:1) 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทั           

ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากัด จดัตั้ งบริษทัย่อยเพื่อการลงทุนในพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง        
บนหลงัคา 

37. การอนุมัติงบการเงินรวม 
 งบการเงินรวมน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
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