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นายเควิน คูมาริ ์ชาริม์า

เริยีน ผู้มีส่วนริว่มในความสำาเริจ็ำทุกัท่าน

บริษิััท พลาสติิค และหีีบหี่อไทย จำำากััด (มหีาชน) สิ�นสุดปี 2562 กัำาไริกั่อนหีักัติ้นทุนทางกัาริเงิน ภาษั ี
และค่าเส่�อมริาคาจำากักัาริดำาเนินงานปกัติิที� 610 ล้านบาท และ กัำาไริสุทธิิจำากักัาริดำาเนินงานปกัติิที� 0.61 บาท ติ่อหีุ้น

ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิารกลุ่มูบรษิััที่

สาริจำากัปริะธิาน

ในิสำ่วินิที่้ายข้องสำารจากประธานิปี 2561, เราได้ำพิูดำถึึงว่ิา บรษิััที่เรา
อยู่ในิข้ั�นิที่่�จะปลดำล็อคัมููลคั่าที่่�แที่้จรงิข้องบรษิััที่ฯ และเราภููมิูใจในิ
ท่ี่มูงานิข้องเราที่่�สำามูารถึที่ำาใหป้ ี2562 มูก่ำาไรอยา่งที่่�เราไดำก้ลา่วิไวิ้

พิอลองมูองกลบัไป ณ สำิ�นิปี 2561 เราเพิิ�งสำิ�นิสำดุำการเข้า้ซืื้�อกจิการในิ
คัรั�งแรกข้องเรา ในิไตรมูาสำที่่� 2 ปี 2561 นัิ�นิ เราได้ำเข้้าซืื้�อธุรกิจผู้ลิต
บรรจภุูณัฑ์ท์ี่่�มูผู่้ลข้าดำที่นุิ ซึื้�งต้องการการฟื้้�นิฟื้ผูู้ลประกอบการ ซึื้�งหลงั 
จากนัิ�นิไมู่นิานิ ในิเดืำอนิสำิงหาคัมูปี 2561 เราได้ำเข้้าซืื้�อกิจการท่ี่�
ประเที่ศอนิิเดำย่ ซึื้�งเปน็ิการเข้า้ซืื้�อกจิการคัรั�งที่่� 2 ข้องเรา

ซึื้�งเป็นิคัรั�งแรกในิประวิัติศาสำตรข์้องบรษิััที่ ที่่�เรามู่ฐานิการผู้ลิตในิ 
ตา่งประเที่ศ และเราได้ำเข้า้ถึงึตลาดำธรุกจิบรรจภุูณัฑ์์ในิประเที่ศอนิิเดำย่ 
ซึื้�งเปน็ิตลาดำที่่�น่ิาสำนิใจอย่างมูากแหง่หนึิ�ง โดำยการเข้า้ถึงึตลาดำที่่�อนิิเดำย่ 
ในิคัรั�งน่ิ�สำามูารถึบนัิที่กึเปน็ิการเปล่�ยนิแปลงและคัวิามูสำำาเรจ็คัรั�งใหญ่
ข้ั�นิหนึิ�งข้องบรษิัทัี่

หลังจากการเปล่�ยนิแปลงคัรั�งใหญ่ จากการเข้้าซืื้�อกิจการ 2 แห่ง 
โอกาสำข้องเราท่ี่�จะเข้้าไปยังตลาดำในิโซื้นิตะวิันิออกกลางไดำ้เข้้ามูา
หลงัจากที่่�เราไดำเ้ข้า้ซืื้�อกจิการ 2 แหง่แรกแลว้ิเสำรจ็ แตช่่ีวิติกคื็ัอการ
เก็บเก่�ยวิโอกาสำที่่�เข้้ามูาโดำยไมู่ปล่อยมูันิออกไป แมู้วิ่าจะไมู่พิรอ้มู 
ที่ั�งหมูดำ ซึื้�งเราได้ำตั�งคัำาถึามูกบัตวัิเอง 2 ข้อ้

 1 เราจะที่ำาอย่างไรให้ท่ี่มูบริหารข้องเรามู่คัวิามูสำามูารถึที่่�
  จะที่ำางานิน่ิ�และพิฒันิาคัวิามูสำามูารถึข้องพิวิกเรา

 2 บรษิัทัี่เรากับบรษิัทัี่เปา้หมูายนัิ�นิมู่คัา่นิิยมูเดำย่วิกันิไหมู  เพิราะถึา้  
  คัำาตอบเป็นิใช่ี มูันิก็เป็นิสำิ�งที่่�เราคัวิรจะที่ำาโดำยการหลอมูรวิมู
  วัิฒนิธรรมูองคั์กร (ซึื้�งจากประสำบการณ์ข้องเรามูันิเป็นิสำิ�งที่่�
  ยากที่่�สำดุำและสำำาคัญัที่่�สำดุำในิการเข้า้คัวิบรวิมูกจิการ)

ดำ้วิยคัำาตอบข้องเราจากจิตวิิญญาณข้องนัิกแสำวิงหาโอกาสำ 
ในิคัรึ�งปแีรก เราได้ำเริ�มูเดำนิิเข้า้สำูต่ลาดำในิที่วิป่ตะวินัิออกกลาง โดำยการ 
เข้า้คัวิบรวิมูกจิการคัรั�งที่่� 3 ข้องเราก็ไดำเ้สำรจ็สำิ�นิอยา่งรวิดำเรว็ิ

กัำาไริกั่อนหีักัติ้นทุนทางกัาริเงิน ภาษัี
และค่าเส่�อมริาคาจำากักัาริดำาเนินงานปกัติิ กัำาไริสุทธิิจำากักัาริดำาเนินงานปกัติิ

ปี 2560
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อัติริาเติิบโติเฉลี�ยติ่อปี 51%

อัติริาเติิบโติเฉลี�ยติ่อปี 17%
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ธรุกิจในิที่วิป่ตะวินัิออกกลางนิำาที่มู่โดำย นิายนิิมูติ บาเที่ย่ ซึื้�งคัรอบคัรวัิ 
ข้องเข้าไดำ้ก่อตั�งธุรกิจน่ิ�ข้ึ�นิมูา โดำยนิายนิิมูิต เป็นิผูู้้นิำาในิภููมูิภูาคันัิ�นิ 
ภูายใต้การดำูแลข้องนิายนิิมูิต เราเชืี�อวิ่าจะสำามูารถึสำร้างแบรนิดำ์
ท่ี่�แข้ง็แกรง่ระดำบัโลกไดำ้

ในิเรื�องข้องผูู้้นิำา เราโชีคัดำ่มูากท่ี่�มู่ผูู้้นิำาที่่�แข้็งแกรง่ในิแต่ละภููมิูภูาคั 
ในิที่กุตลาดำข้องเรา

ในิประเที่ศไที่ย, ธรุกจิข้องเรานิำาที่มู่โดำย นิายธร่วิทิี่ย์ บษุัยโภูคัะ ซึื้�งอยู่
ในิอตุสำาหกรรมูน่ิ�มูาเปน็ิเวิลานิานิกบั บรษิัทัี่ พิลาสำติคั และหบ่หอ่ไที่ย 
จำากัดำ (มูหาชีนิ) มูากวิา่ 30 ป ีซึื้�งนิายธร่วิทิี่ย์ มูป่ระสำบการณ์ในิธรุกจิ
บรรจุภัูณฑ์์และคัวิามูสำามูารถึด้ำานิเที่คันิิคัต่างๆ จึงที่ำาให้เข้าเป็นิ
ผูู้เ้ช่ี�ยวิชีาญในิธรุกิจน่ิ�มูาหลายที่ศวิรรษั ซึื้�งตอ่ใหเ้ปน็ิการใหค้ัำาปรกึษัา 
ต่อผูู้้นิำารุน่ิใหมู่ๆ นัิ�นิ ก็สำู้การมู่เข้าในิธุรกิจไมู่ไดำ้ และเราก็โชีคัดำ่มูาก
ท่ี่�มูผูู่้เ้ช่ี�ยวิชีาญในิระดำบัน่ิ�ในิธรุกจิ

ในิประเที่ศอนิิเดำย่ นิายชีรน่ิาถึ คัาสำ ิเปน็ิผูู้้นิำาในิธรุกจิข้องเรา เข้าเพิิ�ง
เข้้ารว่ิมูกับเราหลังจากที่่�เราเข้้าคัวิบรวิมูกิจการกับธรุกิจในิประเที่ศ
อินิเดำ่ย แต่เข้าก็ไดำ้เริ�มูลงมูือที่ำาและแสำดำงให้เห็นิถึึงคัวิามูเป็นิผูู้้นิำา 
ซึื้�งมูนัิเพิิ�งจะเริ�มูไดำไ้มูน่ิานิ แต่นิายชีรน่ิาถึและที่มู่ข้องเข้ามูค่ัวิามูฝ่นัิ
ที่่�ยิ�งใหญส่ำำาหรบัที่แ่พิคัอนิิเดำย่ที่่�จะพิฒันิาขึ้�นิในิอก่ที่ศวิรรษัข้า้งหน้ิา 
เราจะที่ำางานิอย่างหนัิกเพิื�อสำรา้งบางสำิ�งบางอย่างที่่�พิเิศษัในิประเที่ศ
อนิิเดำย่

วิันิน่ิ�รูปแบบบรษิััที่ข้องเราไดำ้เปล่�ยนิแปลงไป ด้ำวิยการเปล่�ยนิแปลง
วิิธก่ารสำรา้งรายไดำแ้ละกำาไร โดำยสำิ�งที่่�สำำาคัญัที่่�สำดุำคัอืเรามูพั่ิฒนิาการ
ท่ี่�แข้ง็แกรง่ข้ึ�นิ และเปน็ิคัูค่ัา้ที่่�ดำก่บัลกูคัา้ข้องเรา  ซึื้�งมูอ่ก่หลายอยา่ง 
ท่ี่�เราจะเริ�มูเปล่�ยนิแปลงและพิฒันิาใหด้ำข่้ึ�นิในิปีน่ิ� ซึื้�งจะที่ำาใหเ้ราเข้า้ใกล ้
การเปน็ิบรษิัทัี่ชัี�นินิำาระดัำบโลกอยา่งที่่�เราคัาดำหวิงัที่่�จะเปน็ิ โดำยสำิ�งที่่�
เราคัาดำว่ิาจะเริ�มูที่ำาในิปีน่ิ� ไดำแ้ก่
 งานิดำ้านินัิกลงทีุ่นิสำัมูพิันิธ์/การสำื�อสำาร: ซึื้�งเราสำามูารถึที่ำา
 ไดำด้ำก่วิา่น่ิ� ซึื้�งเรากำาลงัสำรา้งรปูแบบการสำื�อสำารข้อ้มูลู และเราจะ 
 พัิฒนิามูนัิใหด้ำข่้ึ�นิ
 ตลาดำที่นุิ: ตั�งเปา้ที่่�จะย้ายจากกระดำานิซืื้�อข้าย MAI ไปยงักระดำานิ  
 หลกั SET

นายเควิน คูมาริ ์ชาริม์า
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่�บรหิารกลุ่มูบรษิััที่

 ระบบสำารสำนิเที่ศภูายในิองคั์กร: ระบบ ERP ได้ำถึูกนิำามูาใช้ีแล้วิ
 ในิประเที่ศไที่ยและสำหรฐัอาหรบั เอมิูเรตสำ์ โดำยที่่มูงานิข้องเรา
 ไดำท้ี่ำางานิอย่างยอดำเย่�ยมู ซึื้�งเปา้หมูายต่อไปคัอืการวิางระบบ ERP  
 ในิประเที่ศอนิิเดำย่ ซึื้�งจะแลว้ิเสำรจ็ในิป ี2563 และโปรแกรมู Tableau  
 สำำาหรบัการวิเิคัราะหแ์ละช่ีวิยใหท้ี่มู่งานิข้องเราได้ำเข้า้ใจในิธรุกิจ 
 ข้องเรามูากข้ึ�นิ

ที่ั�งหมูดำที่่�กล่าวิมูา เป็นิสำิ�งที่่�เป็นิองคั์ประกอบที่่�จะที่ำาให้เราสำามูารถึ
ไปถึึงเป้าหมูายข้องเราในิปี 2567 ซึื้�งคืัอการที่ำาให้กำาไรก่อนิหัก 
ตน้ิทุี่นิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และค่ัาเสำื�อมูราคัาจากการดำำาเนิินิงานิปกติ
ข้องเราเปน็ิสำองเที่า่ข้องป ี2562 ภูายในิป ี2567

เราได้ำใช้ีเวิลาฝ่ันิถึึงสำิ�งที่่�เราอยากจะให้บริษััที่เราเป็นิ และหวัิงวิ่า 
พิวิกคัณุจะชีอบมูนัิ

เพิื�อท่ี่�จะเปน็ิบรษิัทัี่ท่ี่�มู่นิวิตักรรมูในิการสำรา้งสำรรคัส์ำิ�งท่ี่�ด่ำตอ่โลก และ
เปน็ิสำถึานิที่่�ผู้ลติบรรจภุูณัฑ์ท์ี่่�น่ิาหลงใหล

ซึื้�งน่ิ�เพิิ�งจะเปน็ิการเดำนิิที่างช่ีวิงแรกๆ ข้องเรา และยงัมูร่ะยะที่างอก่ 
ยาวิไกลมูากๆ ที่่�จะไป แตเ่รากจ็ะสำนิกุกบัการเดำนิิที่างน่ิ�

กอ่นิท่ี่�จะจบน่ิ�อยากจะข้อข้อบคัณุธนิาคัารตา่งๆ ท่ี่�อยูเ่ค่ัยงข้า้ง ใหก้าร 
สำนัิบสำนิุนิและเชืี�อใจเรามูาตลอดำการเปล่�ยนิแปลงในิการเดำินิที่าง
คัรั�งน่ิ� ซึื้�งในิแต่ละปีที่่�ผู้่านิมูา บรษิััที่ข้องเราไดำ้แสำดำงให้เห็นิแล้วิวิ่า
เรามูป่ระวิตัทิี่่�ดำแ่ละเราไดำส้ำรา้งคัวิามูน่ิาเชืี�อถึอืดำา้นิเคัรดำติ

และท้ี่ายท่ี่�สำุดำ ข้ณะท่ี่�กำาลังเข้่ยนิสำารจากประธานิฉบับน่ิ�นัิ�นิ โคัโรนิา
ไวิรัสำไดำ้สำ่งผู้ลกระที่บอย่างมูาก เราข้ออธิษัฐานิให้ทุี่กคันิที่่�อยู่ในิ
ประเที่ศไที่ยหรอืโลกใบน่ิ� มูส่ำขุ้ภูาพิแข้ง็แรงและปลอดำภัูย และหวัิงว่ิา
สำิ�งน่ิ�จะช่ีวิยใหเ้ราไดำรู้จ้กักนัิมูากข้ึ�นิ ในิฐานิะมูนิษุัยค์ันิหนึิ�ง

โชีคัดำ่
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นิายวิ่ระศักด์ิำ สำุตัณฑ์วิิบูลย์

นิายกิตติภูัต สำุที่ธิสำัมูพิัที่น์ิ 

นิายกรานิต์ ฉายาวิิจิตรศิลป์
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4/4

3/4

1

2
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ประธานิกรรมูการตรวิจสำอบ

กรรมูการตรวิจสำอบ

กรรมูการตรวิจสำอบ

นายวีริะศักัดิ์ สุติัณฑวิบูลย์
ประธานิกรรมูการตรวิจสำอบ

ริายงานคณะกัริริมกัาริติริวจำสอบ

นายวีริะศักัดิ์ สุติัณฑวิบูลย์
ประธานิกรรมูการตรวิจสำอบ

เริยีนผู้มีส่วนเกัี่ยวข้องทุกัท่าน

คัณะกรรมูการตรวิจสำอบข้องบรษิัทัี่ พิลาสำติคั และหบ่หอ่ไที่ย จำากดัำ 
(มูหาชีนิ) (“TPAC”) ประกอบดำ้วิยกรรมูการอิสำระ 3 ที่่านิ โดำยมู ่
นิายวิ่ระศักดำิ�  สำุตัณฑ์วิิบูลย์ เป็นิประธานิกรรมูการตรวิจสำอบ 
นิายกติตภัูต สำทุี่ธสิำมัูพิทัี่น์ิ และนิายกรานิต ์ฉายาวิจิติรศลิป ์เปน็ิสำมูาชิีก 
คัณะกรรมูการตรวิจสำอบ ที่ั�งน่ิ�คัณะกรรมูการตรวิจสำอบได้ำรบัการ 
แต่งตั�งจากคัณะกรรมูการ เพิื�อพิิจารณากำากับดำูแลการดำำาเนิินิงานิ
ข้องบรษิัทัี่ เพิื�อใหเ้ปน็ิไปอย่างโปรง่ใสำและเปน็ิธรรมู ตลอดำจนิสำรา้ง
คัวิามูเชืี�อมูั�นิใหแ้กผูู้่้ถึอืหุน้ิ นัิกลงที่นุิ รวิมูถึงึผูู้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ข้องบรษิัทัี่ฯ

ในิปี 2562 คัณะกรรมูการตรวิจสำอบไดำ้มู่การประชุีมูที่ั�งสำิ�นิ 4 คัรั�ง
ซึื้�งเปน็ิไปตามูกฏิบัตรข้องคัณะกรรมูการตรวิจสำอบที่่�กำาหนิดำไวิ ้โดำย
ไดำ้รายงานิผู้ลการประชุีมูให้แก่คัณะกรรมูการรบัที่ราบเป็นิประจำา
อยา่งตอ่เนืิ�อง ที่ั�งน่ิ� สำาระสำำาคัญัในิการปฏิิบตัหิน้ิาที่่�ข้องคัณะกรรมูการ
ตรวิจสำอบประจำาป ี2562 สำรปุไดำ ้ดำงัน่ิ�
 1 สำอบที่านิงบการเงินิข้องบรษิััที่ฯ ที่ั�งงบการเงินิรายไตรมูาสำและ
งบการเงนิิประจำาปขี้องบรษิัทัี่ฯ ที่ั�งในิดำา้นิคัวิามูถึกูตอ้ง และการเปดิำเผู้ย 
ข้้อมููลอย่างเพิ่ยงพิอ โดำยไดำ้รว่ิมูประชุีมูกับผูู้้สำอบบัญช่ีข้องบรษิััที่ฯ
จากการสำอบที่านิไมู่พิบสำิ�งที่่�เป็นิเหตุให้เชืี�อวิ่ารายงานิที่างการเงินิ
ดำังกล่าวิ ไมู่ถูึกต้องตามูที่่�คัวิรในิสำาระสำำาคััญตามูหลักการบัญช่ีท่ี่�
รบัรองที่ั�วิไป
 2 สำอบที่านิให้บรษิััที่มู่ระบบการคัวิบคัุมูภูายในิ และมู่การบรหิาร
ดำา้นิการจัดำการคัวิบคัมุูภูายในิที่่�มูป่ระสำทิี่ธภิูาพิ เพิื�อดำแูลคัวิบคัมุูการ
ต่อต้านิการทีุ่จริตคัอร์รัปชัี�นิ คัณะกรรมูการตรวิจสำอบได้ำเข้้าร่วิมู
ประชุีมูกับหน่ิวิยงานิตรวิจสำอบภูายในิจากองค์ักรภูายนิอก รวิมูที่ั�ง

ปรึกษัาปัญหาและวิิธ่การแก้ปัญหาในิดำ้านิระบบคัวิบคุัมูภูายในิ
ที่่�ยงัไมูเ่หมูาะสำมูกบัระบบงานิภูายในิที่่�ได้ำรบัการตรวิจพิบ
 3 สำอบที่านิรายการธรุกรรมูระหวิา่งกนัิ หรอืธรุกรรมูที่่�อาจจะกอ่ให้
เกดิำคัวิามูข้ดัำแยง้ที่างผู้ลประโยชีน์ิระหวิา่งบรษิัทัี่กบับุคัคัล หรอืบรษิัทัี่ 
ที่่�เก่�ยวิข้อ้ง และเพิื�อที่ำาใหมู้ั�นิใจวิา่ธรุกรรมูดำงักลา่วิเปน็ิไปตามูหลกัการ
ปฏิิบัติข้องตลาดำหลักที่รัพิย์ นิอกจากนัิ�นิผูู้้ตรวิจสำอบบัญช่ียังให้
คัวิามูเหน็ิตอ่ธรุกรรมูท่ี่�เก่�ยวิโยงกนัิ และเปดิำเผู้ยในิหมูายเหตปุระกอบ
งบการเงนิิ 
 4 พิิจารณาอนิมุูัติแต่งตั�งผูู้้สำอบบัญช่ีข้องบรษิััที่และอนิมุูัติคั่าสำอบ
บญัช่ี โดำยคัณะกรรมูการอสิำระได้ำเสำนิอตอ่ท่ี่�ประชุีมูคัณะกรรมูการในิ 
การแตง่ตั�งบรษิัทัี่ สำำานัิกงานิ อว่ิาย เปน็ิผูู้ส้ำอบบัญช่ีข้องบรษิัทัี่ สำำาหรบั 
ปีสำิ�นิสำุดำวิันิที่่� 31 ธันิวิาคัมู โดำยมู่รายชืี�อผูู้้สำอบบัญช่ีรบัอนิุญาต ดำังน่ิ� 
นิางสำาวิ รุ้งนิภูา เลิศสำุวิรรณกุล, นิายชียพิล ศุภูเศรษัฐนินิที่์, 
นิางสำาวิพิมิูพ์ิใจ มูานิิตข้จรกจิ, และ นิางสำาวิอรวิรรณ เตชีวัิฒนิสำริกิลุ 
โดำยค่ัาสำอบบัญช่ีไมู่เกินิ 2.79 ล้านิบาที่ โดำยการแต่งตั�งผูู้้สำอบบัญช่ี
และค่ัาสำอบบัญช่ีนัิ�นิ ต้องได้ำรบัการอนิุมูัติจากคัณะกรรมูการบรษัิัที่
และเสำนิอตอ่ที่่�ประชุีมูสำามูญัผูู้ถ้ึอืหุน้ิประจำาปขี้องบรษิัทัี่
 5 พิจิารณาแตง่ตั�งผูู้ส้ำอบบญัช่ีข้องบรษิัทัี่ยอ่ยและอนิมุูตัคิัา่สำอบบญัช่ี 
คัณะกรรมูการตรวิจสำอบได้ำอนิุมูัติให้ บรษิััที่ สำำานัิกงานิ อว่ิาย จำากัดำ 
ซึื้�งมูส่ำำานัิกงานิอยูท่ี่่�ประเที่ศ สำหรฐัอาหรบั เอมิูเรตสำ ์เปน็ิผูู้ส้ำอบบญัช่ี 
ข้องบรษิัทัี่ Sun Packaging Systems (FZC)

ช่�อ ติำาแหีน่ง
จำำานวนคริั�ง
ที�เข้าปริะชุมลำาดับ 
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นายกัริานต์ิ ฉายาวิจำิติริศิลป์
ประธานิคัณะกรรมูการสำรรหา
และพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

ริายงานคณะกัริริมกัาริสริริหีาและ
พิ จำาริณาค่ าติอบแทน

เริยีน ผู้ที่มีส่วนเกัี่ยวข้องทุกัท่าน

คัณะกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิข้องบริษััที่ 
พิลาสำติคั และห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ) ประกอบดำ้วิยกรรมูการ 
5 ที่่านิ โดำยแบ่งเป็นิกรรมูการอิสำระ 3 ท่ี่านิ และ กรรมูการบรหิาร
2 ที่า่นิ โดำยมูน่ิายกรานิต ์ฉายาวิจิติรศลิป ์เปน็ิประธานิคัณะกรรมูการ 
สำรรหาและพิิจารณาค่ัาตอบแที่นิ และ นิายว่ิระศักดำิ� สำุตัณฑ์วิิบูลย์
นิายกิตตภิูตั สำทุี่ธสิำมัูพิทัี่ธ ์นิายเคัวินิิ คัมููาร ์ชีารม์ูา และนิายธร่วิทิี่ย ์
บษุัยโภูคัะ เปน็ิสำมูาชิีกคัณะกรรมูการสำรรหาและพิจิารณาคัา่ตอบแที่นิ
โดำยคัณะกรรมูการบรษิัทัี่ไดำแ้ตง่ตั�งคัณะกรรมูการสำรรหาและพิจิารณา
คัา่ตอบแที่นิ เพิื�อสำนัิบสำนินุิการที่ำางานิข้องคัณะกรรมูการบรษิัทัี่ ในิการ
พิิจารณาคั่าตอบแที่นิกรรมูการ ประธานิเจ้าหน้ิาที่่�บริหาร และ
ผูู้บ้รหิารระดำบัสำงู และรวิมูถึงึการวิางแผู้นิการพัิฒนิากรรมูการในิด้ำานิ
คัวิามูรูค้ัวิามูสำามูารถึ ที่ั�งน่ิ�ยังเป็นิการสำรา้งคัวิามูเชืี�อมูั�นิให้แก่ผูู้้ถึือ
หุน้ิวิา่ บุคัคัลที่่�เข้า้มูาดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการข้องบรษิัทัี่มู่คัณุสำมูบตัิ
เป็นิไปตามูกฎหมูาย และมู่คัวิามูรูค้ัวิามูสำามูารถึในิการปฏิิบัติงานิ
เพิื�อใหเ้กดิำประโยชีน์ิสำงูสำดุำแกบ่รษิัทัี่และผูู้ถ้ึอืหุน้ิ

ในิป ี2562 คัณะกรรมูการสำรรหาและพิจิารณาค่ัาตอบแที่นิ ไดำมู้ก่าร 
ประชุีมูที่ั�งสำิ�นิ 2 คัรั�ง ซึื้�งเปน็ิไปตามูกฏิบัตรข้องคัณะกรรมูการสำรรหา 
และพิจิารณาค่ัาตอบแที่นิ และเปน็ิไปตามูหลกัการกำากบัดำแูลกจิการ
ที่่�ดำ ่ โดำยจะแจง้ผู้ลการประชุีมูใหแ้กค่ัณะกรรมูการบรษิัทัี่ที่ราบอยา่ง
สำมูำาเสำมูอ ที่ั�งน่ิ� การปฏิิบัติงานิที่่�สำำาคััญข้องคัณะกรรมูการสำรรหา
และพิจิารณาคัา่ตอบแที่นิในิปี 2562 สำรปุไดำ ้ดำงัน่ิ�:
 1 พิิจารณาคัุณสำมูบัติข้องคัณะกรรมูการที่่�จะเข้้ารบัการเลือกตั�ง
เนืิ�องจากคัรบกำาหนิดำวิาระในิปน่ีิ� แกท่ี่่�ประชุีมูสำามัูญประจำาปผีูู้ถ้ึอืหุน้ิ
โดำยพิจิารณาคุัณสำมูบตัใิหเ้ปน็ิไปตามูกฎหมูาย และหลกัเกณฑ์ข์้อง 
บริษััที่ ตลอดำจนิคัวิามูรู้ คัวิามูสำามูารถึ ประสำบการณ์ และคัวิามู
เช่ี�ยวิชีาญที่่�เปน็ิประโยชีน์ิตอ่การดำำาเนิินิงานิข้องบรษิัทัี่ และเสำนิอชืี�อ 

ตอ่คัณะกรรมูการบรษิัทัี่ เพิื�อเสำนิอตอ่ท่ี่�ประชุีมูสำามูญัผูู้ถ้ึอืหุ้นิประจำาป ี
เพิื�อพิิจารณาเลือกตั�งกลับเข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการบริษััที่อ่ก
วิาระหนึิ�ง
 2 เปิดำโอกาสำให้ผูู้้ถึือหุ้นิได้ำเสำนิอชืี�อบุคัคัลเพิื�อเข้้ารบัการเลือกตั�ง
เป็นิกรรมูการบริษััที่สำำาหรับการประชุีมูสำามูัญผูู้้ถึือหุ้นิประจำาป ี
2563 เพิื�อเปน็ิการสำง่เสำรมิูการกำากบัดูำแลกจิการท่ี่�ด่ำข้องบรษิัทัี่ ในิการ
ใหส้ำทิี่ธผิูู้ถ้ึอืหุน้ิ
 3 พิจิารณาค่ัาตอบแที่นิกรรมูการ โดำยพิจิารณาจากผู้ลประกอบการ
ข้องบรษิัทัี่ และคัวิามูรบัผู้ดิำชีอบข้องคัณะกรรมูการ และรายละเอย่ดำ 
และเงื�อนิไข้อื�นิๆ และเสำนิอตอ่ที่่�ประชุีมูคัณะกรรมูการ และท่ี่�ประชุีมู
สำามูญัผูู้ถ้ึอืหุน้ิประจำาปเีพิื�อพิจิารณาและอนิมุูตัิ
 4 พิจิารณาที่บที่วินิกฏิบัตรข้องคัณะกรรมูการสำรรหาและพิจิารณา
คัา่ตอบแที่นิ เพิื�อเปน็ิไปตามูหลกัการกำากบัดำแูลกจิการท่ี่�ด่ำและเสำนิอ
ตอ่คัณะกรรมูการบรษิัทัี่เพิื�อพิจิารณาและอนิมุูตัิ
 5 ประเมูนิิผู้ลการปฏิิบตังิานิข้องคัณะกรรมูการสำรรหาและพิจิารณา
คัา่ตอบแที่นิสำำาหรบัป ี2562 และเหน็ิวิา่สำามูารถึปฏิิบตัหิน้ิาท่ี่�ไดำอ้ยา่ง
คัรบถ้ึวินิ และรายงานิผู้ลการประเมูนิิตอ่คัณะกรรมูการ
 6 ประเมูินิผู้ลการดำำาเนิินิงานิข้องประธานิเจ้าหน้ิาที่่�บรหิารประจำา
ปี 2562 และพิิจารณาค่ัาตอบแที่นิ ที่ั�งระยะสำั�นิและระยะยาวิข้อง
ประธานิ เจา้หน้ิาที่่�บรหิาร โดำยพิจิารณาจากตัวิช่ี�วิดัำตา่งๆ ซึื้�งรวิมูไป
ถึงึแบบประเมูนิิผู้ลการปฏิิบตังิานิ และผู้ลสำำาเรจ็ที่างธรุกจิ และแบบ
ประเมูนิิประธานิเจา้หน้ิาที่่�บรหิาร ซึื้�งจดัำที่ำาโดำยคัณะกรรมูการ และ
เสำนิอตอ่ที่่�ประชุีมูคัณะกรรมูการเพิื�อพิจิารณาอนิมุูตัิ
 7 จดัำที่ำารายงานิข้องคัณะกรรมูการสำรรหาและพิจิารณาค่ัาตอบแที่นิ
ฉบบัน่ิ� โดำยเปดิำเผู้ยไวิใ้นิรายงานิประจำาป ี2562
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นายกัริานติ์ ฉายาวิจำิติริศิลป์
ประธานิคัณะกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

ช่�อ ติำาแหีน่ง
จำำานวนคริั�ง
ที�เข้าปริะชุมลำาดับ

นิายกรานิต์ ฉายาวิิจิตรศิลป์

นิายกิตติภูัต สำุที่ธิสำัมูพิัที่น์ิ

นิายวิ่ระศักด์ิำ สำุตัณฑ์วิิบูลย์

นิายเคัวิินิ คัูมูาร ์ชีารม์ูา

นิายธ่รวิิที่ย์ บุษัยโภูคัะ 

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

1

2

3

4

5

ประธานิคัณะกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

คัณะกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

คัณะกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

คัณะกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

คัณะกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ
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นาย เควิน คูมาริ ์ชาริม์า

เริยีน ผู้มีส่วนเกัี่ยวข้องทุกัท่าน

ประธานิคัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่่ยง

ริายงานคณะกัริริมกัาริ
บริิหีาริความเสี�ยง

คัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยงข้อง บรษิัทัี่ พิลาสำติคั และหบ่หอ่ไที่ย 
จำากัดำ (มูหาชีนิ) ประกอบดำ้วิยคัณะกรรมูการบรหิารที่ั�งสำิ�นิ 3 ที่่านิ 
ซึื้�งไดำแ้ก ่นิาย เคัวินิิ คัมููาร ์ชีารม์ูา เปน็ิประธานิคัณะกรรมูการบรหิาร
คัวิามูเสำ่�ยง และนิาย ธร่วิิที่ย์ บษุัยโภูคัะ และ นิาย อนิิล กมุูาร ์โคัล ิเปน็ิ
สำมูาชิีกคัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง โดำยคัณะกรรมูการได้ำแตง่ตั�ง
คัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง เพิื�อสำนัิบสำนินุิการที่ำางานิข้องคัณะ
กรรมูการในิการบรหิารจดัำการคัวิามูเสำ่�ยง เช่ีนิ คัวิามูเสำ่�ยงดำา้นิธรุกจิ 
คัวิามูเสำ่�ยงดำา้นิการเงนิิ และคัวิามูเสำ่�ยงดำา้นิการดำำาเนิินิงานิ เปน็ิตน้ิ

ในิป ี2562 คัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยงไดำมู้ก่ารจัดำประชุีมูที่ั�งสำิ�นิ 
2 คัรั�ง ซึื้�งเป็นิไปตามูกฏิบัตรข้องคัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง
ซึื้�งเปน็ิไปตามูหลกัการกำากบักจิการที่่�ดำ ่โดำยจะรายงานิผู้ลการประชุีมู
แก่คัณะกรรมูการเป็นิประจำา โดำยการปฏิิบัติงานิที่่�สำำาคััญข้องคัณะ
กรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยงในิปี 2562 สำามูารถึสำรปุไดำ ้ดำงัน่ิ�

 1 ดำูแลการนิำาแผู้นิงานิไปปฏิิบัติงานิและแผู้นิงานิดำ้านิคัวิามูยั�งยืนิ
ข้องบรษิััที่ และสำรา้งการมู่สำ่วินิรว่ิมูข้องที่ั�งองค์ักร โดำยบูรณาการ
คัวิามูยั�งยนืิข้ององค์ักรใหอ้ยูใ่นิการดำำาเนิินิธรุกจิอยา่งยั�งยนืิ
 2 ที่บที่วินิและตรวิจสำอบคัวิามูสำ่�ยงและโอกาสำด้ำานิการเงนิิ ซึื้�งรวิมู
ไปถึึงการปฏิิบัติตามูเงื�อนิไข้และข้้อผูู้กมูัดำที่างการเงินิ สำภูาพิคัล่อง 
คัวิามูผู้ันิผู้วินิข้องคั่าเงินิ อัตราดำอกเบ่�ย และภูาษั่ ก่อนิท่ี่�จะที่ำาการ 
เข้า้คัวิบรวิมูกจิการ
 3 ที่บที่วินิคัวิามูเสำ่�ยงในิด้ำานิชืี�อเสำย่ง ซึื้�งรวิมูถึงึการที่จุรติคัอรร์ปัชัี�นิ 
การตดิำสำนิิบนิ และการปฏิิบตัใินิด้ำานิสำิ�งแวิดำลอ้มูตา่งๆ
 4 จัดำที่ำารายงานิคัณะกรรมูการบริหารคัวิามูเสำ่�ยงฉบับน่ิ� 
และเปดิำเผู้ยในิรายงานิประจำาป ี2562

นาย เควิน คูมาริ ์ชาริม์า
ประธานิคัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่่ยง

ช่�อ ติำาแหีน่ง
จำำานวนคริั�ง
ที�เข้าปริะชุมลำาดับ

นิาย เคัวิินิ คัูมูาร ์ชีารม์ูา

นิาย ธ่รวิิที่ย์ บุษัยโภูคัะ 

นิาย อนิิล กุมูาร ์โคัลิ

2/2

2/2

2/2

1

2

3

ประธานิคัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง

กรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง

กรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง
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นาย เควิน คูมาริ ์ชาริม์า

เริยีน ผู้ที่มีส่วนเกัี่ยวข้องทุกัท่าน

ประธานิกรรมูการกำากับดูำแลกิจการ

ริายงานคณะกัริริมกัาริกัำากัับดูแลกัิจำกัาริ

คัณะกรรมูการกำากบัดำแูลกจิการข้องบรษิัทัี่ พิลาสำติคั และหบ่ห่อไที่ย 
จำากัดำ (มูหาชีนิ) ประกอบด้ำวิยคัณะกรรมูการบรหิาร 3 ที่่านิ ได้ำแก ่
นิายเคัวินิิ คัมููาร ์ชีารม์ูา เปน็ิประธานิคัณะกรรมูการกำากบัดูำแลกจิการ 
และนิายธร่วิทิี่ย ์บษุัยโภูคัะ และนิายวิรพิงษ์ั วิฒุพิิฤกษั ์เปน็ิสำมูาชิีก
คัณะกรรมูการกำากบัดำแูลกจิการ โดำยคัณะกรรมูการได้ำแตง่ตั�งคัณะ 
กรรมูการกำากับดำูแลกิจการ เพิื�อสำนัิบสำนิุนิการที่ำางานิข้องคัณะ
กรรมูการในิดำา้นิการกำากบัดำแูลกจิการ รวิมูไปถึงึการกำาหนิดำนิโยบาย 
และแผู้นิการปฏิิบตังิานิที่่�เก่�ยวิข้อ้งกบัหลกัการกำากบัดูำแลกจิการที่่�ดำ ่
เช่ีนิ นิโยบายการกำากบัดำแูลกจิการ, จรรยาบรรณธรุกจิและการปอ้งกนัิ
การคัอรร์ปัชัี�นิ เปน็ิตน้ิ เพิื�อสำรา้งคัวิามูยั�งยนืิในิการดำำาเนิินิธรุกจิข้อง
บรษิัทัี่ และเพิื�อใหเ้ปน็ิไปตามูหลกัการกำากบัดำแูลกจิการที่่�ดำ่

ในิป ี2562 คัณะกรรมูการกำากบัดำแูลกิจการไดำมู่้การจดัำประชุีมู ทัี่�งสำิ�นิ 
2 คัรั�ง ซึื้�งเป็นิไปตามูกฏิบัตรข้องคัณะกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ 
ตามูหลกัการกำากบัดำแูลกจิการที่่�ดำ ่และรายงานิผู้ลการประชุีมูใหแ้ก ่
คัณะกรรมูการรับที่ราบเป็นิประจำา ที่ั�งน่ิ�การปฏิิบัติงานิข้องคัณะ 
กรรมูการกำากบัดำแูลกจิการในิปี 2562 สำรปุไดำ ้ดำงัน่ิ�

 1 ที่บที่วินินิโยบายการกำากบัดูำแลกจิการ เพิื�อใหเ้ปน็ิไปตามูกฏิ และ
หลักการกำากับดำูแลกิจการที่่�ข้องบรษิััที่จดำที่ะเบ่ยนิ และเสำนิอต่อที่่�
ประชุีมูคัณะกรรมูการเพิื�อพิจิารณาและอนิมุูตัิ
 2 ที่บที่วินิแผู้นิการปฏิิบตังิานิข้องบรษิัทัี่เพิื�อใหเ้ปน็ิไปตามูหลกัการ
กำากบัดำแูลกจิการ ซึื้�งจะสำง่ผู้ลใหบ้รษิัทัี่พิฒันิาการกำากบัดำแูลกจิการ 
ได้ำในิระยะยาวิ และพิิจารณาจุดำท่ี่�ยังข้าดำตกบกพิรอ่ง เพิื�อให้ไปถึึง 
เปา้หมูาย และเสำนิอแผู้นิการปฏิิบตังิานิดัำงกลา่วิใหแ้กค่ัณะกรรมูการ
เพิื�อพิจิารณาและอนิมุูตัิ
 3 ประเมิูนิผู้ลการปฏิิบัติงานิข้องคัณะกรรมูการกำากับดูำแลกิจการ
ประจำาปี 2562 และพิิจารณาว่ิาคัณะกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ
สำามูารถึปฏิิบัติตามูหน้ิาท่ี่�ได้ำอย่างคัรบถ้ึวินิตามูท่ี่�ได้ำรบัมูอบหมูาย 
และรายงานิผู้ลการประเมูนิิแกค่ัณะกรรมูการเพิื�อรบัที่ราบ
 4 ที่บที่วินิและกำาหนิดำนิโยบายและแผู้นิการจัดำกิจกรรมูการรับ
ผู้ิดำชีอบต่อสำังคัมู และนิโยบายที่่�เก่�ยวิกับคัวิามูยั�งยืนิในิการดำำาเนิินิ
ธรุกจิข้องบรษิัทัี่ เพิื�อใหเ้ตบิโตไปพิรอ้มูกบัสำงัคัมูและพิฒันิาสำิ�งแวิดำลอ้มู
ที่่�เก่�ยวิข้อ้ง
 5 จัดำที่ำารายงานิข้องคัณะกรรมูการกำากบัดำแูลฉบบัน่ิ� และเปดิำเผู้ย 
ในิรายงานิประจำาป ี2562

นาย เควิน คูมาริ ์ชาริม์า
ประธานิกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ

ช่�อ ติำาแหีน่ง
จำำานวนคริั�ง
ที�เข้าปริะชุมลำาดับ

นิาย เคัวิินิ คัูมูาร ์ชีารม์ูา  

นิาย ธ่รวิิที่ย์ บุษัยโภูคัะ

นิาย วิรพิงษั์ วิุฒิพิฤกษั์

2/2

2/2

2/2

1

2

3

ประธานิกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ

กรรมูการกำากับดำูแลกิจการ

กรรมูการกำากับดำูแลกิจการ
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ข้อมูลกัาริดำาเนินงาน
ที�สำาคัญ



ข้อมูลกัาริดำาเนินงานที�สำาคัญ
แบบปริะเมินความพึงพอใจำลูกัค้า

โคริงสริา้งริายได้

ในิปี 2562 บรษิััที่ได้ำให้ลูกคั้าที่ำาแบบประเมูินิคัวิามูพิึงพิอใจ ซึื้�งแบบประเมิูนิแบ่งออกเปน็ิ 3 สำ่วินิ ไดำ้แก่ คัุณภูาพิสำินิคั้า การบรกิาร และการ 
ข้นิสำง่สำนิิคัา้ โดำยคัะแนินิเฉล่�ยข้องแบบประเมิูนิคัวิามูพิงึพิอใจ สำรปุไดำด้ำงัน่ิ�

รายได้ำตามูภูมููภิูาคั

คะแนนเต็ิม คะแนนเฉลี�ย คะแนนสูงสุด คะแนนติำาสุด

คัุณภูาพิสำินิคั้า

การบรกิาร

การข้นิสำ่งสำินิคั้า

ริวม

40

40

20

100

40

40

20

100

35.6

36.3

18.8

90.3

19

25

12

61

*คัะแนินิ 91 – 100 หมูายถึงึ ด่ำมูาก, 81 – 90 หมูายถึงึ ดำ,่ 71 – 80 หมูายถึงึ พิอใช้ี, และ ตำากวิา่ 71 หมูายถึงึ คัวิรปรบัปรงุ

ดีมากั

ในปริะเทศในปริะเทศ

ติ่างปริะเทศในปริะเทศไทย

83%

15%
2%

ดี

ส่งออกัส่งออกั

พอใช้

ริายได้อ่น่ริายได้อ่น่

ควริปริบัปริงุ

89%

10%

1%
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สริปุผลกัาริดำาเนินงาน

งบกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสริจ็ำริวม

อตัิริาส่วนความสามาริถในกัาริทำากัำาไริ

โคัรงสำรา้งรายได้ำตามูประเภูที่ผู้ลติภูณัฑ์์

อาหีาริและเคริ่อ่งด่่ม

67%

24%

9%

เวชภัณฑ์

ของใช้ในคริวัเริอ่น

กัำาไริกัอ่นติน้ทนุทางกัาริเงนิ 
ภาษัแีละคา่เส่�อมริาคา

อตัิริากัำาไริขั�นติน้

กัำาไริสุทธิิ

อตัิริากัำาไริสุทธิิ
จำากักัาริดำาเนินงานปกัติิ

กัำาไริกัอ่นติน้ทุนทางกัาริเงนิ 
ภาษัแีละค่าเส่�อมริาคาจำากั
กัาริดำาเนินงานปกัติิ

อตัิริากัำาไริกัอ่นติน้ทุนทาง
กัาริเงนิภาษั ีและคา่เส่�อมริาคา
จำากักัาริดำาเนินงานปกัติิ

กัำาไริสุทธิิ
จำากักัาริดำาเนินงานปกัติิ

กัำาไริต่ิอหีุน้

584

17.6

280

14.6

108.9%

3.0%

หีน่วย: ลา้นบาท

(%)

2562

2562

2561

2561

เปลี�ยนแปลง

เปลี�ยนแปลง

163

4.8

23

1.6

619.3%

3.2%

หีน่วย: ลา้นบาท

(%)

2562

2562

2561

2561

เปลี�ยนแปลง

เปลี�ยนแปลง

610

16.0

330

12.8

84.7%

3.2%

หีน่วย: ล้านบาท

(%)

2562

2562

2561

2561

เปลี�ยนแปลง

เปลี�ยนแปลง

184

0.53

43

0.12

330.7%

342%

หีน่วย: ลา้นบาท

บาท

2562

2562

2561

2561

เปลี�ยนแปลง

เปลี�ยนแปลง
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ข้อมูลทางกัาริเงินที่สำาคัญ

หีน่วย:ล้านบาท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2562ปี 2561

1,523.80 

1,534.16 

257.46 

257.10 

257.10 

128.31 

104.93 

104.93 

1,261.61 

251.18 

-   

1,010.44 

107.58 

2,528.00 

2,584.70 

368.47 

279.65 

330.42 

90.12 

 22.67 

42.69 

4,189.84 

3,117.24 

2,232.84

1,072.60 

433.66

1,584.14 

1,597.33 

275.94 

258.66 

266.77 

126.17 

107.41 

113.90 

1,273.38 

208.83 

-   

1,064.55 

251.52 

3,755.78

3,802.06

659.59

584.28 

610.10

295.46

163.06

183.71

4,386.67

2,537.19

1,642.27

1,849.48

537.33

รายไดำจ้ากการข้าย

รายไดำร้วิมู

กำาไรข้ั�นิตน้ิ

กำาไรก่อนิตน้ิที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษัแ่ละคัา่เสำื�อมูราคัา

กำาไรก่อนิตน้ิที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และคัา่เสำื�อมูราคัา
จากการดำำาเนิินิงานิปกติ

กำาไรก่อนิตน้ิที่นุิที่างการเงนิิและภูาษั ่

กำาไรสำทุี่ธิ

กำาไรสำทุี่ธจิากการดำำาเนิินิงานิปกต*ิ

สำนิิที่รพัิยร์วิมู

หน่ิ�สำนิิรวิมู

หน่ิ�สำนิิที่่�มูภู่าระดำอกเบ่�ย

สำว่ินิข้องผูู้้ถึอืหุน้ิรวิมู

เงนิิสำดำจากการดำำาเนิินิงานิสำทุี่ธิ

*กำาไรจากกการดำำาเนิินิงานิปกต ิหกัค่ัาใช้ีจา่ยที่่�เกดิำขึ้�นิคัรั�งเด่ำยวิจากการคัวิบรวิมูกจิการ

งบแสดงฐานะกัาริเงินริวม

งบกัริะแสเงินสดริวม

สนิทริพัยร์ิวม

กัริะแสเงนิสด
จำากักัจิำกัริริมดำาเนินงาน

หีนี�สนิสทุธิ/ิส่วนของผูถ้อ่หีุน้สว่นของผูถ้อ่หุ้ีน

กัริะแสเงนิสด
จำากักิัจำกัริริมลงทุน

ทนุจำดทะเบยีนที�ชำาริะแลว้

กัริะแสเงนิสด 
จำากักิัจำกัริริมจัำดหีาเงนิ

4,387

537

4,190

434

4.7%

23.9%

หีน่วย: ลา้นบาท

หีน่วย: ลา้นบาท

2562

2562

2561

2561

เปลี�ยนแปลง

เปลี�ยนแปลง

0.89x
2.08x -
2562

2561

เปลี�ยนแปลง
1,849

-631

1,073

-2,404

72.4%

-73.8%

หีน่วย: ล้านบาท

หีน่วย: ลา้นบาท

2562

2562

2561

2561

เปลี�ยนแปลง

เปลี�ยนแปลง

326.5

119

253.8

1985

28.7%

-94%

หีน่วย: ลา้นบาท

หีน่วย: ลา้นบาท

2562

2562

2561

2561

เปลี�ยนแปลง

เปลี�ยนแปลง
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คำาอธิิบายและกัาริวิเคริาะหี์
ของฝ่่ายจำัดกัาริ
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บริษิััท พลาสติิค และหีีบหี่อไทย จำำากััด (มหีาชน) “TPAC”
ริายงานกัาริอธิิบายและกัาริวิเคริาะหี์ของฝ่่ายจำัดกัาริ สำาหีริบังวดไติริมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางกัาริเงินหีลักัของกัลุ่มธิุริกัิจำ

รายไดำร้วิมู²

กำาไรก่อนิหกัตน้ิที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และคัา่เสำื�อมูราคัา

กำาไรกอ่นิหกัตน้ิที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และคัา่เสำื�อมูราคัาจากการดำำาเนิินิงานิปกติ

กำาไรก่อนิหกัตน้ิที่นุิที่างการเงนิิ และภูาษ่ัจากการดำำาเนิินิงานิปกต³ิ

กำาไรสำทุี่ธจิากการดำำาเนิินิงานิปกต³ิ

สำว่ินิที่่�เปน็ิกำาไรสำทุี่ธขิ้องบรษัิัที่ จากการดำำาเนิินิงานิปกต³ิ

กำาไรต่อหุน้ิ

กำาไรต่อหุน้ิจากการดำำาเนิินิงานิปกต³ิ

ผู้ลตอบแที่นิข้องผูู้้ถึอืหุน้ิ⁴

สำดัำสำว่ินิข้องหน่ิ�สำนิิตอ่ที่นุิ (เที่า่)⁵

สำดัำสำว่ินิข้องหน่ิ�สำนิิสำทุี่ธติอ่ที่นุิ (เที่า่)⁶

ริายไติริมาส ผลปริะกัอบกัาริ 3 ปีย้อนหีลัง

หีน่วยล้านบาท(หีริอ่ติามที่ริะบุ) ไติริมาส
4/62

ไติริมาส
3/62

ไติริมาส
4/61 YOY¹ 2562 2561 2560 CAGR%

946

163

165

88

53

47

0.16

0.17

17%

0.89

0.87

877

131

137

60

27

22

0.07

0.09

7%

2.31

2.26

968

107

134

59

-4

-3

-0.07

-0.01

3%

2.08

2.02

-2%

53%

23%

48%

1461%

1686%

340%

1530%

471%

-57%

-57%

3,756

584

610

321

184

159

0.53

0.61

13%

0.89

0.87

2,528

280

330

141

43

41

0.12

0.16

3%

2.08

2.02

1,584

259

267

134

114

114

0.42

0.45

10%

0.00

0.00

54%

48%

51%

55%

27%

18%

12%

17%

11%

N/A

N/A

1. เปรย่บเที่ย่บข้อ้มูลูปจัจบุนัิ กบัช่ีวิงเวิลาเดำย่วิกันิในิปกีอ่นิหน้ิา
2. การเจรญิเตบิโตข้องรายไดำ ้ไมู่ไดำแ้สำดำงถึงึรายได้ำที่่�แที่จ้รงิข้องบรษิัทัี่เนืิ�องจากกลไกการตั�งราคัาข้ายข้องสำนิิคัา้จะผู้กผัู้นิตามูราคัาข้องเม็ูดำพิลาสำตกิ สำง่ผู้ลใหเ้มูื�อราคัาเม็ูดำพิลาสำติก
 ปรบัตวัิลดำลง จะที่ำาใหร้ายไดำร้วิมูลดำลงไปด้ำวิย
3. ผู้ลการดำำาเนิินิงานิปกตโิดำยการตดัำคัา่ใช้ีจา่ยหรอืรายไดำท้ี่่�เกดิำข้ึ�นิเพิย่งคัรั�งเดำย่วิออกซึื้�งรายละเอย่ดำจะถึกูแสำดำงอยู่ในิสำว่ินิข้องการวิเิคัราะห์
4. ผู้ลตอบแที่นิข้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิ = สำว่ินิที่่�เปน็ิกำาไรสำทุี่ธขิ้องบรษิัทัี่/คัา่เฉล่�ยข้องสำดัำสำว่ินิข้องผูู้้ถึอืหุน้ิที่่�เปน็ิข้องบรษัิัที่
 ผู้ลตอบแที่นิข้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิ (รายไตรมูาสำ) = สำว่ินิที่่�เปน็ิกำาไรสำทุี่ธขิ้องบรษิัทัี่ 4 ไตรมูาสำลา่สำดุำ/คัา่เฉล่�ยข้องสำดัำสำว่ินิข้องผูู้้ถึอืหุน้ิที่่�เปน็ิข้องบรษัิัที่
 ผู้ลตอบแที่นิข้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิ (ไตรมูาสำ 4/62) = สำว่ินิที่่�เปน็ิกำาไรสำทุี่ธขิ้องบรษิัทัี่ในิไตรมูาสำที่่� 4/62 (ปรบัใหเ้ปน็ิรายป)ี/คัา่เฉล่�ยข้องสำดัำสำว่ินิข้องผูู้้ถึอืหุน้ิที่่�เปน็ิข้องบรษัิัที่
5. สำดัำสำว่ินิข้องหน่ิ�สำนิิตอ่ที่นุิ = อตัราสำว่ินิหน่ิ�สำนิิที่่�มูภู่าระดำอกเบ่�ยตอ่สำว่ินิข้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิ
6. สำดัำสำว่ินิข้องหน่ิ�สำนิิสำทุี่ธติอ่ที่นุิ = อตัราสำว่ินิหน่ิ�สำนิิที่่�มูภู่าระดำอกเบ่�ยหลงัหกัเงนิิสำดำตอ่สำว่ินิข้องผูู้้ถึอืหุน้ิ

 *สำว่ินิข้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิในิไตรมูาสำที่่� 4/62 จะถูึกนิำามูาแบง่ปนัิตามูสำว่ินิกอ่นินิำาไปใช้ีคัำานิวินิ เนืิ�องจากมูก่ารเพิิ�มูที่นุิในิช่ีวิงเวิลาดำงักลา่วิ
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กัำาไริกั่อนหีักัติ้นทุนทางกัาริเงิน ภาษีั
และค่าเส่�อมริาคาจำากักัาริดำาเนินงานปกัติิ กัำาไริติ่อหีุ้นจำากักัาริดำาเนินงานปกัติิ

2560 2560

700.0 0.70

อัติริากัาริเติิบโติ 3 ปี

เฉลี�ยติ่อปีแบบทบต้ิน 51% อัติริากัาริเติิบโติ 3 ปี

เฉลี�ยติ่อปีแบบทบต้ิน 17%

400.0 0.40

600.0 0.60

300.0 0.30

500.0 0.50

200.0 0.20

100.0 0.10

0.0 0.0

2561 25612562 2562

บรษิัทัี่ พิลาสำตกิ และหบ่หอ่ไที่ย จำากดัำ เริ�มูกอ่ตั�งกจิการ ตั�งแตปี่ พิ.ศ. 2526 
โดำยมูโ่รงงานิ และสำำานัิกงานิใหญ่ ตั�งอยูท่ี่่�จงัหวิดัำกรงุเที่พิฯ ประเที่ศไที่ย 
ตลอดำระยะเวิลามูากกวิา่ 30 ป ีบรษิัทัี่ไดำใ้หบ้รกิารผู้ลติบรรจภุูณัฑ์พ์ิลาสำตกิ 
โดำยกลายมูาเปน็ิพินัิธมูติร ใหแ้กผูู่้ป้ระกอบการ และแบรนิดำชั์ี�นินิำาตา่งๆ 
ทัี่�วิโลก เรามูุง่เน้ินิบรรจภุูณัฑ์ค์ังรปูที่่�ใช้ีในิการบรรจุสำนิิคัา้อปุโภูคับรโิภูคั
ต่างๆ โดำยบรษิััที่มู่ผูู้้เช่ี�ยวิชีาญในิดำ้านิต่างๆ ที่ั�งการออกแบบผู้ลิตภูัณฑ์ ์
การประเมูินิ และการออกแบบการผู้ลิตเพิื�อให้เหมูาะสำมูกับเที่คัโนิโลย่
ข้องเคัรื�องจกัรตา่งๆ เพิื�อใหมู้ป่ระสำทิี่ธภิูาพิที่ั�งในิดำา้นิการผู้ลติ พิลงังานิ 
และสำิ�งแวิดำล้อมู โดำยกระบวินิการผู้ลิตข้องที่างบรษิััที่นัิ�นิมูุ่งเน้ินิในิเรื�อง

คัวิามูสำะอาดำ และถูึกสำขุ้ลกัษัณะอยา่งเคัรง่คัรดัำ เพิื�อใหท้ี่ดัำเที่ย่มูกับบรษิัทัี่
ชัี�นินิำาที่ั�วิโลก เหนืิอสำิ�งอื�นิใดำวัิตถึดุำบิที่่�ที่างบรษิัทัี่ใช้ีนัิ�นิ ลว้ินิแตเ่ปน็ิวิตัถุึดำบิ
ที่่�ใช้ีแลว้ิสำามูารถึนิำากลบัไปใช้ีผู้ลติใหมูไ่ดำ ้(Recyclable) หรอืเปน็ิวิตัถุึดำบิ
ที่่�ที่ำามูาจากการนิำากลบัมูาใช้ีใหมู ่(Recycled material) โดำยบรษัิัที่ และ
บรษิัทัี่ในิเคัรอืมูเ่คัรื�องจกัรทุี่กรปูแบบ ที่ั�งแบบฉ่ดำ เปา่ และ ที่ั�งฉ่ดำและเปา่ 
ในิเคัรื�องเดำ่ยวิกันิ ปัจจุบันิบรษิััที่ และบรษิััที่ในิเคัรอื มู่โรงงานิรวิมูกันิ 
ที่ั�งหมูดำ 11 โรงงานิ ในิ 3 ประเที่ศ ได้ำแก่ ประเที่ศไที่ย อินิเดำ่ย และ 
สำหรฐัอาหรบัเอมูเิรตสำ ์

หลังจากที่่�บริษััที่ไดำ้จดำที่ะเบ่ยนิในิตลาดำหลักที่รัพิย์ เอ็มูเอไอ (mai)¹ 
ในิประเที่ศไที่ย เมูื�อป ีพิ.ศ. 2548 แลว้ิ บรษิัทัี่กไ็ดำมู้ก่ารเจรญิเตบิโตแบบยั�งยนืิ 
ตลอดำ 10 ป ี

ในิช่ีวิงไตรมูาสำที่่� 4 ข้องปีพิ.ศ. 2558 มู่การเปล่�ยนิแปลงผูู้้ถึือหุ้นิใหมู่ 
รวิมูถึงึคัณะบรหิารชุีดำใหมู ่บรษิัทัี่ไดำมู้ก่ารเปล่�ยนิแปลงวิสิำยัที่ศัน์ิใหมู ่โดำย 
ตั�งเปา้หมูายที่่�จะเปน็ิบรษิัทัี่ข้า้มูชีาต ิ ใหบ้รกิารลกูคัา้ที่ั�วิโลก รวิมูถึงึเปิดำรับ 
การพิัฒนิา และปรับตัวิให้เข้้ากับนิวิัตกรรมูใหมู่ๆ อยู่เสำมูอ

ในิช่ีวิงไตรมูาสำที่่� 2 ข้องป ีพิ.ศ. 2561 บรษิัทัี่ไดำมู้ก่ารเข้า้ซืื้�อกจิการเปน็ิคัรั�งแรก 
โดำยการซืื้�อ บรษิัทัี่ คัสัำตอมู แพิคั จำากดัำ ในิประเที่ศไที่ย ซึื้�งบรษิัทัี่ดัำงกลา่วิ 
มูโ่รงงานิตั�งอยูท่ี่่�จงัหวิดัำกรุงเที่พิมูหานิคัร เช่ีนิเดำย่วิกนัิกบับรษิัทัี่ 

ในิช่ีวิงไตรมูาสำที่่� 3 ข้องป ีพิ.ศ. 2561 บรษิัทัี่ไดำเ้ข้า้ซืื้�อกจิการเปน็ิคัรั�งที่่� 2 
โดำยการซืื้�อ Sunrise Containers Limited ในิประเที่ศอนิิเดำย่ ซึื้�งบริษััที่ 
ดำังกล่าวิมู่ที่ั�งหมูดำ 6 โรงงานิ โดำยโรงงานิตั�งอยู่ที่างภูาคัตะวินัิตกและ
ที่างตอนิเหนืิอข้องประเที่ศอนิิเดำย่

ในิช่ีวิงไตรมูาสำที่่� 3 ข้องป ีพิ.ศ. 2562 บรษิัทัี่ไดำเ้ข้า้ซืื้�อกจิการเปน็ิคัรั�งที่่� 3 
โดำยการซืื้�อ Sun Packaging System ในิประเที่ศสำหรฐัอาหรบั เอมูเิรตสำ ์
ซึื้�งบรษิัทัี่ดำงักลา่วิมูโ่รงงานิตั�งอยู ่ที่่�เมืูองซื้ารจ์าห์

ในิช่ีวิงไตรมูาสำที่่� 4 ข้องปี พิ.ศ. 2562 บริษััที่ไดำ้ที่ำาการเพิิ�มูทีุ่นิจำานิวินิ 
800 ลา้นิบาที่ เพิื�อเตรย่มูคัวิามูพิรอ้มูที่างการเงนิิสำำาหรบัโอกาสำในิอนิาคัต

ปจัจบุนัิบรษิัทัี่ และบรษิัทัี่ในิเคัรอื มูโ่รงงานิรวิมูกนัิทัี่�งหมูดำ 11 โรงงานิ ตั�งอยู่
ในิ 3 ประเที่ศ ได้ำแก ่ประเที่ศไที่ย อนิิเดำย่ และสำหรฐัอาหรบั เอมูเิรตสำ์

อดำ่ตที่่�ผู้่านิมูาในิช่ีวิงปี พิ.ศ. 2560 ถึึง 2561 ที่างบรษิััที่ไดำ้รบัรางวิัล 
ธรรมูาภูบิาลดำเ่ดำน่ิ (CG)² ระดัำบ 4 ดำาวิ (ดำมู่าก)

ผู้ลประกอบการข้องบรษิัทัี่ พิลาสำตกิ และห่บหอ่ไที่ย จำากดัำ (มูหาชีนิ) ในิช่ีวิง 
3 ปทีี่่�ผู้า่นิมูา มูอ่ตัราการโตเฉล่�ยตอ่ปแีบบที่บตน้ิ (CAGR) ข้องกำาไรก่อนิ 
หกัตน้ิที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และค่ัาเสำื�อมูราคัา (EBITDA) ถึงึ 51% และ 
มู่อัตราการโตเฉล่�ยต่อปีแบบที่บต้นิ (CAGR) ข้องกำาไร ต่อหุ้นิ (EPS)
ถึงึ 17%

คัณะบรหิารมู่คัวิามูเห็นิไปในิที่ิศที่างเดำ่ยวิกันิ ที่่�จะมูุ่งเน้ินิไปในิธุรกิจที่่� 
หลากหลาย defensive และไมู่แปรผู้นัิตามูฤดำกูาล และยงัคังสำรา้งรายได้ำ
ในิระดัำบที่่�ดำใ่หก้บับรษิัทัี่ นิอกจากน่ิ�บรษิัทัี่ยงับรหิารสำดัำสำว่ินิหน่ิ�สำนิิตอ่ทุี่นิ
ที่่�ระดัำบ 0.87 เที่่า³ ณ วิันิสำิ�นิปี พิ.ศ. 2562 นิอกจากน่ิ� บรษิััที่ตั�งเป้าที่่�จะ
เพิิ�มูกำาไรก่อนิหักต้นิทีุ่นิที่างการเงินิ ภูาษั่ และคั่าเสำื�อมูราคัาจากการ
ดำำาเนิินิงานิปกติ (Core EBITDA) อก่หนึิ�งเที่า่ตวัิ ภูายในิปี พิ.ศ. 2567 และ
นิำาบรษิััที่เข้้าไปจดำที่ะเบ่ยนิซืื้�อข้ายในิตลาดำหลักที่รพัิย์แห่งประเที่ศไที่ย 
(SET)

¹ ตลาดำหลกัที่รพัิย ์เอม็ูเอไอ (Market for Alternative Investments)
² สำมูาคัมูสำง่เสำรมิูสำถึาบนัิกรรมูการบรษิัทัี่ไที่ย (Thai Institute of Directors)
³ สำิ�นิสำดุำ ณ วินัิที่่�สำิ�นิป ีพิ.ศ. 2562

ล้านบาท บาท
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งบการเงินรวม

ล้านบาท

รายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่ เกิดขึ้ นนอกเหนือจากการดำาเนินงานปกติ (ล้านบาท)

ไตรมาส
4/2562

ไตรมาส
4/2562

ไตรมาส
3/2562

ไตรมาส
3/2562

ไตรมาส
4/2562

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 61

%Δ %Δ
ไตรมาส
4/2561

ไตรมาส
4/2561

2562 2561 %Δ

946.1

759.6

186.4

19.7%

109.6

9.4

163.2

17.1%

164.9

17.3%

76.9

86.3

88.0

9.2%

34.6

51.7

53.3

5.6%

0.3

51.3

5.4%

52.7

5.5%

45.8

0.0

47.1

4.9%

946.1

759.6

186.4

19.7%

109.6

9.4

163.2

17.1%

164.9

17.3%

76.9

86.3

88.0

9.2%

34.6

51.7

53.3

5.6%

0.3

51.3

5.4%

52.7

5.5%

45.8

0.0

47.1

4.9%

876.9

727.5

149.5

17.0%

107.0

11.4

131.1

14.8%

137.4

15.5%

77.2

53.9

60.2

6.8%

34.1

19.8

26.1

2.9%

-2.6

22.4

2.5%

27.4

3.1%

17.5

0.0

22.5

2.5%

7.9%

4.4%

24.7%

2.7%

2.4%

-17.3%

24.5%

2.3%

20.0%

1.8%

-0.4%

60.1%

46.2%

2.4%

1.5%

160.8%

104.7%

2.6%

112.9%

128.9%

2.8%

92.1%

2.4%

162.2%

2.8%

109.8%

2.4%

968.1

810.6

157.5

16.3

130.6

5.1

106.7

11.0%

133.9

13.8%

74.6

32.1

59.3

6.1%

39.1

-7.0

20.2

2.1%

14.6

-21.6

-2.2%

-3.9

-0.4%

-17.2

0.0

-3.0

-0.3%

-2.3%

-6.3%

18.3%

3.4%

-16.1%

83.5%

53.0%

6.1%

23.2%

3.5%

3.1%

168.9%

48.4%

3.1%

-11.4%

841.7%

163.9%

3.5%

-97.7%

337.8%

7.6%

1461.2%

5.9%

366.1%

6.6%

1686.3%

5.2%

2,528.0

2,159.5

368.5

14.6%

335.9

57.6

279.6

10.8%

330.4

12.8%

189.5

90.1

140.9

5.4%

55.9

34.2

84.9

3.3%

11.5

22.7

0.9%

42.7

1.6%

31.5

0.0

51.5

2.0%

3,755.8

3,096.2

659.6

17.6%

410.4

46.3

584.3

15.4%

610.1

16.0%

288.8

295.5

321.3

8.4%

141.0

154.5

180.3

4.7%

-8.6

163.1

4.3%

183.7

4.8%

138.8

0.0

159.5

4.2%

48.6%

43.4%

79.0%

3.0%

22.2%

-19.6%

108.9%

4.6%

84.7%

3.3%

52.4%

227.8%

128.1%

3.0%

152.0%

351.9%

112.3%

1.5%

-174.3%

619.3%

3.4%

330.7%

3.2%

341.1%

2.4%

209.9%

2.2%

รายได้จ้ากการขาย

ต้น้ทุนุขาย

กำาไรข้�นต้น้

อัต้้รารอ้ัยละ กำาไรข้�นต้น้

ค่า่ใช้้จา่ยในการขายและบรหิาร

รายได้อ้ั่�น

กำาไรก่อันหก้ต้น้ทุนุทุางการเงนิ ภาษีี และค่า่เสื่่�อัมราค่า

อัต้้รารอ้ัยละกำาไร กอ่ันหก้ทุนุทุางการเงนิ ภาษีี และค่า่เสื่่�อัมราค่า

กำาไรก่อันหก้ต้น้ทุนุทุางการเงนิ ภาษีี และค่า่เสื่่�อัมราค่า
จากการด้ำาเนินงานปกต้ิ

อัต้้รารอ้ัยละ กำาไรกอ่ันหก้ต้น้ทุุนทุางการเงนิ ภาษี ีและค่า่เสื่่�อัมราค่า
จากการด้ำาเนินงานปกต้ิ

ค่า่เสื่่�อัมราค่าและค่า่ต้ด้้จำาหน่าย

กำาไรก่อันหก้ต้น้ทุนุทุางการเงนิ และภาษีี

กำาไรก่อันหก้ต้น้ทุนุทุางการเงนิ และภาษีีจากการด้ำาเนินงานปกติ้

อัต้้รารอ้ัยละ กำาไรจากการด้ำาเนินงานปกติ้ก่อันห้กต้น้ทุุนทุางการเงนิ 
และภาษีี

ค่า่ใช้้จา่ยทุางการเงนิ

กำาไรก่อันภาษีี

กำาไรก่อันภาษีจีากการด้ำาเนินงานปกต้ิ

อัต้้รารอ้ัยละ กำาไรกอ่ันภาษีจีากการด้ำาเนินงานปกติ้

ภาษีเีงนิได้นิ้ต้บิคุ่ค่ล

กำาไรสื่ทุุธิิ

อัต้้รารอ้ัยละ กำาไรสื่ทุุธิิ

กำาไรสื่ทุุธิจิากการด้ำาเนินงานปกต้ิ

อัต้้รารอ้ัยละ กำาไรสื่ทุุธิจิากการด้ำาเนินงานปกติ้

สื่ว่นทุี�เปน็กำาไรสื่ทุุธิขิอังบรษิีทุ้

อัต้้รารอ้ัยละ สื่ว่นทุี�เปน็กำาไรสื่ทุุธิขิอังบรษิีทุ้

สื่ว่นทุี�เปน็กำาไรสื่ทุุธิขิอังบรษ้ิีทุ จากการด้ำาเนินงาน ปกต้ิ

อัต้้รารอ้ัยละ สื่ว่นทุี�เปน็กำาไรสื่ทุุธิขิอังบรษิีทุ้ จากการด้ำาเนินงานปกต้ิ

ค่า่ใช้้จา่ยทุี�เกี�ยวกบ้การเขา้ซ่ื้�อักจิการ Sunrise Containers และ Sun packaging Systems

ค่า่ใช้้จา่ยทุี�เกดิ้ข้�นนอักเหน่อัจากการด้ำาเนินงานปกติ้ขอัง TPAC ในประเทุศไทุย

ผลรวม

-

(1.7)

(1.7)

-

(6.2)

(6.2)

(26.8)

(0.4)

(27.2)

-

(25.8)

(25.8)

(82.5)

(9.4)

(91.9)
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กัลุ่มธิุริกัิจำในปริะเทศไทย

ล้านบาท

ริายได้/(ค่าใช้จำ่าย)ที่ เกัิดขึ้ นนอกัเหีน่อจำากักัาริดำาเนินงานปกัติิ (ล้านบาท)

ไติริมาส
4/2562

ไติริมาส
4/2562

ไติริมาส
3/2562

ไติริมาส
3/2562

ไติริมาส
4/2562

สิ้นสุด
31 ธิ.ค. 62

สิ้นสุด
31 ธิ.ค. 61

%Δ %Δ
ไติริมาส
4/2561

ไติริมาส
4/2561

2562 2561 %Δ

426.2

344.1

82.1

19.3%

52.7

4.5

67.4

15.6%

69.0

16.0%

426.2

344.1

82.1

19.3%

52.7

4.5

67.4

15.6%

69.0

16.0%

412.1

343.4

68.6

16.7%

53.4

3.0

49.6

12.0%

55.9

13.5%

3.4%

0.2%

19.7%

2.6%

-1.4%

49.8%

35.7%

3.7%

23.5%

2.6%

442.6

379.6

63.0

14.2%

44.6

4.7

55.2

12.3%

55.5

12.4%

-3.7%

-9.4%

30.4%

5.0%

18.1%

-3.8%

22.1%

3.3%

24.3%

3.6%

1,787.9

1,537.9

250.0

14.0%

186.0

13.7

211.1

11.7%

220.5

12.2%

1,747.5

1,446.0

301.5

17.3%

211.8

14.2

232.6

13.2%

258.4

14.7%

-2.3%

-6.0%

20.6%

3.3%

13.9%

3.2%

10.2%

1.5%

17.2%

2.4%

รายไดำจ้ากการข้าย

ตน้ิที่นุิข้าย

กำาไรข้ั�นิตน้ิ

อตัรารอ้ยละ กำาไรข้ั�นิตน้ิ

คัา่ใช้ีจา่ยในิการข้ายและบรหิาร

รายไดำอ้ื�นิ

กำาไรก่อนิหกัตน้ิที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และคัา่เสำื�อมูราคัา

อตัรารอ้ยละกำาไร กอ่นิหกัตน้ิที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และคัา่เสำื�อมูราคัา

กำาไรก่อนิหกัตน้ิที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และคัา่เสำื�อมูราคัา
จากการดำำาเนิินิงานิปกติ

อตัรารอ้ยละ กำาไรกอ่นิหกัที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และคัา่เสำื�อมูราคัา
จากการดำำาเนิินิงานิปกติ

คัา่ใช้ีจา่ยที่่�เก่�ยวิกับการเข้า้ซืื้�อกิจการ Sunrise Containers และ Sun packaging Systems

คัา่ใช้ีจา่ยที่่�เก่�ยวิกบัการเข้า้ซืื้�อกิจการ Custom Pack

คัา่ใช้ีจา่ยที่่�เก่�ยวิกบัการสำำารองเพิื�อผู้ลประโยชีน์ิข้องพินัิกงานิ

รายไดำจ้ากเงนิิปนัิผู้ล

ผลริวม

(1.7)

-

-

(1.7)

(1.7)

(6.2)

-

-

(6.2)

(6.2)

(0.4)

-

-

(0.4)

(0.4)

(17.0)

-

(8.8)

(25.8)

(25.8)

(7.3)

(2.1)

-

(9.4)

(9.4)

ในิไตรมูาสำที่่� 4 ข้องปี 2562 สำ่วินิที่่�เป็นิกำาไรสำุที่ธิข้องบรษิััที่ จากการ 
ดำำาเนิินิงานิปกติเที่า่กบั 47 ลา้นิบาที่ เพิิ�มูข้ึ�นิ 1,686% เมืู�อเที่ย่บกบัช่ีวิงเวิลา
เด่ำยวิกันิข้องปีที่่�แล้วิ⁴ และเพิิ�มูข้ึ�นิ 110% เมูื�อเที่่ยบกับไตรมูาสำที่่�ผู้่านิมูา 
บรษิัทัี่มูก่ำาไรกอ่นิหกัตน้ิที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และคัา่เสำื�อมูราคัาจากการ
ดำำาเนิินิงานิปกติเพิิ�มูข้ึ�นิ 20% เที่ย่บกบัไตรมูาสำที่่�ผู้า่นิมูา และเพิิ�มูข้ึ�นิ 23% 
เท่ี่ยบกบัช่ีวิงเวิลาเดำย่วิกันิข้องปทีี่่�แลว้ิ

ไตรมูาสำที่่� 4 ข้องป ีพิ.ศ. 2562 กลุมู่ธรุกจิในิประเที่ศไที่ย มูก่ำาไรกอ่นิหกั 
ต้นิทีุ่นิที่างการเงินิ ภูาษั่ และคั่าเสำื�อมูราคัาจากการดำำาเนิินิงานิปกติ
เที่า่กบั 69 ลา้นิบาที่ เพิิ�มูข้ึ�นิ 24% เมูื�อเที่ย่บกบัไตรมูาสำที่่�ผู้า่นิมูา และ 
เพิิ�มูข้ึ�นิ 24% เมูื�อเที่ย่บกับไตรมูาสำเดำย่วิกนัิข้องปีที่่�แลว้ิ 

จากผู้ลการดำำาเนิินิงานิที่ั�งปี 2562 กลุมู่ธรุกจิในิประเที่ศไที่ย มูก่ำาไรกอ่นิ 
หักต้นิทีุ่นิที่างการเงินิ ภูาษั่ และคั่าเสำื�อมูราคัาจากการดำำาเนิินิงานิปกติ
เที่า่กบั 258 ลา้นิบาที่ เพิิ�มูข้ึ�นิ 17% เมูื�อเที่ย่บกบัปทีี่่�แลว้ิ 

ผู้ลการดำำาเนิินิงานิเปน็ิท่ี่�น่ิาพิงึพิอใจ ทัี่�งในิสำว่ินิข้องกลุมู่ธรุกจิในิประเที่ศไที่ย 
และกลุมู่ธรุกจิภูายใตแ้บรนิดำ ์SUNPET (ซึื้�งประกอบด้ำวิยการดำำาเนิินิงานิ
ในิประเที่ศอนิิเดำย่ และประเที่ศสำหรฐัอาหรบัเอมูเิรตสำ)์ แมูเ้ศรษัฐกจิจะมู ่
การชีะลอตวัิกต็ามู 

แนิวิโน้ิมูรายไดำข้้องกลุมู่บรษิัทัี่เปน็ิไปในิทิี่ศที่างท่ี่�ด่ำทัี่�ง 3 ประเที่ศ เนืิ�องจาก
คัวิามูสำมัูพินัิธอ์นัิดำต่อ่ลกูคัา้และมูค่ัวิามูหลากหลายข้องผู้ลติภูณัฑ์ท์ี่่�ผู้ลติ

การเติบโตข้องกำาไรก่อนิหักต้นิทีุ่นิที่างการเงินิ ภูาษั่ และคั่าเสำื�อมูราคัา
จากการดำำาเนิินิงานิปกตใินิไตรมูาสำที่่� 4 ข้องปี 2562 เที่ย่บกับไตรมูาสำ 
ที่่�แลว้ิ เปน็ิผู้ลมูาจาก 

 1 จำานิวินิโคัรงการที่่�เพิิ�มูข้ึ�นิ 
     2 การเตบิโตอยา่งมูป่ระสำทิี่ธภิูาพิข้องแตล่ะหน่ิวิยงานิ
     3 สำว่ินิตา่งจากราคัาข้องวิตัถึดุำบิที่่�ลดำลงในิระหวิา่งปี

กลุ่มูธุรกิจในิประเที่ศไที่ยมู่ฐานิการผู้ลิต 4 แห่ง โดำยโรงงานิที่ั�ง 3 ที่่� ตั�งอยู่ที่างทิี่ศตะวิันิตกเฉ่ยงใต้
และโรงงานิอ่กแห่งตั�งอยู่ที่างทิี่ศตะวิันิออกเฉ่ยงเหนืิอข้องกรงุเที่พิมูหานิคัร 

⁴ ในิป ีพิ.ศ. 2561 ผู้ลประกอบการถึกูกระที่บด้ำวิยคัา่ใช้ีจา่ยตา่งๆ เช่ีนิ คัา่เสำื�อมูราคัา และคัา่ตดัำจำาหน่ิาย รวิมูถึงึคัา่ใช้ีจา่ยภูาษัห่ลงัการคัวิบรวิมูกจิการ TPAC India และ Sunrise Container  
 Limited ที่่�ประเที่ศอนิิเดำย่ เช่ีนิเดำย่วิกบัคัา่ใช้ีจา่ยที่างการเงนิิที่่�สำงูสำดุำในิช่ีวิงระยะเวิลานัิ�นิ
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ไตรมูาสำที่่� 4 ข้องป ี2562 บรษิัทัี่ ที่แ่พิคั แพิคัเกจจิ�ง (บางนิา) จำากดัำ 
(เดำมิูคัอืบรษิัทัี่ คัสัำตอมู แพิคั จำากดัำ ซึื้�งซืื้�อกจิการมูาเมูื�อเดำอืนิพิ.คั. 61) 
มูผู่้ลประกอบการที่่�ดำ ่นิอกจากน่ิ� บรษิัทัี่ ที่แ่พิคั แพิคัเกจจิ�ง (บางนิา) 
จำากัดำ ยงัสำามูารถึรองรบัการผู้ลติไดำอ้ก่มูาก และถึอืว่ิาเปน็ิฐานิการ
ผู้ลติที่่�มูป่ระสำทิี่ธภิูาพิสำงู ซึื้�งสำิ�งน่ิ�จะเปน็ิตวัิช่ีวิยที่่�สำำาคัญัตอ่การเพิิ�มูกำาไร 
ข้องกลุมู่บรษิัทัี่ 

เมูื�อมูองภูาพิรวิมูข้องป ี2562 เปน็ิปทีี่่�น่ิาพิงึพิอใจสำำาหรบักลุมู่ธรุกิจ
ในิประเที่ศไที่ย อ่กที่ั�งยังตั�งเป้าหมูายที่่�จะเพิิ�มูอัตราการเติบโตข้อง
กำาไรกอ่นิหกัตน้ิทุี่นิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และคัา่เสำื�อมูราคัา ใหมู้ากกวิา่ 
รอ้ยละสำบิ ในิป ี2563 อก่คัรั�ง

กัลุ่มธิุริกัิจำ SUNPET ในปริะเทศอินเดีย และสหีริฐัอาหีริบัเอมิเริติส์

ฐานิการผู้ลิตข้องกลุ่มูบริษััที่ ณ ประเที่ศอินิเดำ่ยและสำหรัฐอาหรับ
เอมูเิรตสำ ์ดำำาเนิินิกิจการผู้ลติบรรจภุูณัฑ์ภ์ูายใตแ้บรนิดำ ์SUNPET ตั�งแต ่
ปี พิ.ศ. 2541 และ สำ่งออกไปมูากกว่ิา 10 ประเที่ศ อ่กทัี่�งยังเสำนิอ

บรรจภุูณัฑ์ห์ลากหลายประเภูที่ ทัี่�งบรรจภุูณัฑ์แ์บบ PET และบรรจุภูณัฑ์ ์
ยาให้แก่ผูู้้บรโิภูคั

ล้านบาท

ริายได้/(ค่าใช้จำ่าย)ที่ เกัิดขึ้ นนอกัเหีน่อจำากักัาริดำาเนินงานปกัติิ (ล้านบาท)

ไติริมาส
4/2562

ไติริมาส
4/2562

ไติริมาส
3/2562

ไติริมาส
3/2562

ไติริมาส
4/2562

สิ้นสุด
31 ธิ.ค. 62

สิ้นสุด
31 ธิ.ค. 61

%Δ %Δ
ไติริมาส
4/2561

ไติริมาส
4/2561

2562 2561 %Δ

519.2

412.5

106.6

20.5%

56.9

5.0

93.5

17.8%

93.5

17.8%

464.9

372.3

92.5

19.9%

53.5

8.3

83.8

17.7%

83.8

17.7%

11.7%

10.8%

15.2%

0.6%

6.4%

-40.6%

11.5%

0.1%

11.5%

0.1%

525.5

431.0

94.5

18.0%

86.1

0.6

51.5

9.8%

78.3

14.9%

-1.2%

-4.3%

12.8%

2.5%

-33.9%

733.0%

81.4%

8.0%

19.3%

2.9%

740.2

621.7

118.5

16.0%

149.2

2.0

27.4

3.7%

109.8

14.8%

2,008.3

1,636.1

372.1

18.5%

198.6

32.1

351.7

17.2%

351.7

17.2%

171.3%

163.2%

214.1%

2.5%

33.1%

1502.9%

1185.0%

13.5%

220.2%

2.4%

รายไดำจ้ากการข้าย

ตน้ิที่นุิข้าย

กำาไรข้ั�นิตน้ิ

อตัรารอ้ยละ กำาไรข้ั�นิตน้ิ

คัา่ใช้ีจา่ยในิการข้ายและบรหิาร

รายไดำอ้ื�นิ

กำาไรก่อนิหกัตน้ิที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และคัา่เสำื�อมูราคัา

อตัรารอ้ยละกำาไร กอ่นิหกัตน้ิที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และคัา่เสำื�อมูราคัา

กำาไรก่อนิหกัตน้ิที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และคัา่เสำื�อมูราคัา
จากการดำำาเนิินิงานิปกติ

อตัรารอ้ยละ กำาไรกอ่นิหกัที่นุิที่างการเงนิิ ภูาษั ่และคัา่เสำื�อมูราคัา
จากการดำำาเนิินิงานิปกติ

คัา่ใช้ีจา่ยที่่�เก่�ยวิกับการเข้า้ซืื้�อกิจการ Sunrise Containers และ Sun packaging Systems

ผลริวม

0.0

0.0

0.0

0.0

-26.8

-26.8

0.0

0.0

-82.5

-82.5

ไตรมูาสำที่่� 4 ข้องปี 2562 ธรุกิจภูายใต้แบรนิดำ์ SUNPET มู่กำาไรก่อนิหัก
ต้นิทีุ่นิที่างการเงินิ ภูาษั่ และคั่าเสำื�อมูราคัาจากการดำำาเนิินิงานิปกติ
เพิิ�มูข้ึ�นิ 12% เที่ย่บกบัไตรมูาสำที่่�ผู่้านิมูา และเพิิ�มูข้ึ�นิ 19% เที่ย่บกบัปทีี่่�แลว้ิ

ไตรมูาสำที่่� 4 ข้องป ี2562 เปน็ิไตรมูาสำแรกที่่�นิำาเอาธรุกจิในิประเที่ศสำหรฐั
อาหรบัเอมิูเรตสำ์มูาคัิดำรวิมูในิงบการเงินิรวิมูคัรบ 3 เดืำอนิ เนืิ�องจากในิ 
ไตรมูาสำท่ี่� 3 ข้องปี 2562 นิำามูาคัิดำรวิมูในิงบการเงินิรวิมูเพิ่ยง 2 เดำือนิ 
ธรุกจิภูายใต้แบรนิดำ ์SUNPET เข้า้มูารวิมูกบั TPAC ไดำเ้ปน็ิอยา่งดำ ่ 

ไตรมูาสำท่ี่� 4 ข้องปี 2562 ไดำ้ที่ำาการวิางระบบและเริ�มูใช้ีระบบวิางแผู้นิ
ที่รพัิยากรที่างธุรกิจ (ERP) ที่่�กิจการในิประเที่ศสำหรฐัอาหรบัเอมิูเรตสำ์
สำ่วินิในิประเที่ศอินิเดำ่ยนัิ�นิตั�งเป้าที่่�จะเริ�มูดำำาเนิินิการวิางระบบภูายในิ 
6 เดำอืนิแรก ข้องป ี2563

ผู้ลสำบืเนืิ�องจากมูท่ี่มู่บรหิารที่่�แข้ง็แกรง่เปน็ิพิื�นิฐานิ เราคัาดำหวัิงวิา่ธรุกิจ
ในิประเที่ศอนิิเดำย่และสำหรฐัอาหรบัเอมูเิรตสำ ์ จะเปน็ิกลุมู่ธรุกจิหลกัที่่�จะ
เตบิโตยิ�งข้ึ�นิในิอนิาคัต

519.2

412.5

106.6

20.5%

56.9

5.0

93.5

17.8%

93.5

17.8%
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งบกัริะแสเงินสดริวม

ล้านบาท 2562 2561 %Δ

กัริะแสเงนิสดจำากักัาริดำาเนินงาน

กำาไรก่อนิภูาษั่
ปรบัปรุง : คัา่เสำื�อมูราคัาและคัา่ตัดำจำาหน่ิาย
ปรบัปรุง : รายการปรบัปรงุอื�นิ ๆ
กำาไรจากกจิกรรมูดำำาเนิินิงานิ กอ่นิการเปล่�ยนิแปลงในิสำนิิที่รพัิย ์และหน่ิ�สำนิิดำำาเนิินิงานิ
สำนิิที่รพัิย ์และหน่ิ�สำนิิดำำาเนิินิงานิเปล่�ยนิแปลงสำทุี่ธิ
สำนิิที่รพัิย ์และหน่ิ�สำนิิดำำาเนิินิงานิเปล่�ยนิแปลงสำทุี่ธอิื�นิ ๆ
เงนิิสำดำจากกจิกรรมูดำำาเนิินิงานิ
รบัคันืิภูาษัเ่งนิิไดำนิ้ิตบิคุัคัล
ชีำาระภูาษัเ่งนิิไดำนิ้ิตบิคุัคัล
เงนิสดสทุธิจิำากักัจิำกัริริมดำาเนินงาน

กัริะแสเงนิสดจำากักัจิำกัริริมกัาริลงทนุ
ซืื้�อสำนิิที่รพัิยถ์ึาวิร
เงนิิสำดำรบัจากการข้ายอปุกรณ์
เงนิิสำดำจา่ยเงนิิลงที่นุิในิบรษิัทัี่ย่อย
เงนิิปนัิผู้ลรบัจากบรษิัทัี่ยอ่ย
อื�นิ ๆ
เงนิสดสทุธิใิช้ไปในกัจิำกัริริมลงทนุ

กัริะแสเงนิสดจำากักัจิำกัริริมกัาริจำดัหีาเงนิ
เงนิิกูย้มืูระยะสำั�นิจากธนิาคัารเพิิ�มูข้ึ�นิ(ลดำลง)
เงนิิฝ่ากธนิาคัารที่่�ภูาระคัำาประกนัิเพิิ�มูข้ึ�นิ
เงนิิกูย้มืูระยะยาวิจากธนิาคัารเพิิ�มูข้ึ�นิ(ลดำลง)
เงนิิสำดำรบัจากหุน้ิกู้
จา่ยคันืิเงนืิกูย้มืูระยะยาวิจากธนิาคัาร
เงนิิจา่ยคัา่ธรรมูเน่ิยมูที่างการเงนิิ
คัา่ใช้ีจา่ยที่างการเงนิิ
จา่ยเงนิิปนัิผู้ล
เงนิิสำดำรบัจากการเพิิ�มูที่นุิ
เงนิสดสทุธิจิำากักัจิำกัริริมจำดัหีาเงนิ

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิท่ี่�เปน็ิเงนิิตราตา่งประเที่ศลดำลง

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด เปลี�ยนแปลง

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด ติน้งวด

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด คงเหีลอ่ปลายงวด

154.5
288.8
157.8
601.1
-18.3

582.8
0.0

-45.5
537.3

-228.0
12.3

-375.1
0.0

-631.1

91.0
0.0

374.2
0.0

-998.5
-1.9

-142.6
0.0

796.8
119.1

-54.6

-29.3

64.0

34.7

34.2
189.5
26.8

250.5
206.6

457.2
20.0
-43.5
433.7

-149.8
2.0

-2257.1
0.0

-2404.5

214.9
-51.6

1395.0
601.0
-55.4
-36.5
-74.3
-7.6
0.0

1985.5

-56.3

-41.6

105.5

63.9

351.9%
52.4%

487.9%
139.9%
-108.9%

27.5%
-100.0%

4.5%
23.9%

52.2%
516.6%
-83.4%

N/A

-73.8%

-57.6%
100.0%
-73.2%

-100.0%
1703.7%
-94.9%
92.0%
100.0%

N/A
-94.0%

-3.0%

-29.7%

-39.4%

-45.8%

*เงนิสดจำากักัจิำกัริริมจำดัหีาเงนิ :
รวิมูผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ที่่�เปน็ิเงนิิตราตา่งประเที่ศ (54 ลา้นิบาที่)

ล้ านบาท

เงิ นสดติ้ นงวด
(2561)

64

537

65

631

35

เงิ นสดจำากั
กัิ จำกัริริมกัาริดำ าเนิ นงาน

เงิ นสดจำากั
กัิ จำกัริริมกัาริจัำ ดหีาเงิ น

เงิ นสดจำากั
กัิ จำกัริริมกัาริลงทุ น

เงิ นสดปลายงวด 
(2562)
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

ล้านบาท %Δ%Δ

34.7 
55.6 

783.9 
287.4 
74.8 
51.2 

1,287.6 
25.8 
9.0 

1,480.6 
1,010.1 
396.6 

7.8 
93.2 
30.5 

8.8 

36.6 
3,099.0 
4,386.7 
 377.4 
 292.6 
 135.0 
 53.7 
 24.2 

 882.9 
 611.8 
 464.4 

 469.1 

 47.9 
 61.1 

 1,654.3 
 2,537.2 
 326.6 
 326.5 
 1,027.0 

 28.6 
 636.3 
 (274.0)
 1,744.4 
 105.1 

 1,849.5 
 4,386.7 

64.0 
0.0 

803.1 
293.3 
30.5 
23.0 

1,213.8 
51.6 
0.0 

1,480.9 
942.6 
396.5 

4.9 
58.4 
17.4 

0.0 

23.7 
2,976.0 
4,189.8 
 286.4 
 303.9 
 208.5 

 - 0
 15.2 

 813.9 
 1,170.2 
 567.8 

 463.2 

 66.2 
 35.9 

 2,303.3 
 3,117.2 
 255.0 
 253.8 
 302.9 

  
25.5 

 506.7 
 (56.3)
 1,032.7 

 39.9 

 1,072.6 
 4,189.8 

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 61

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

สิ้นสุด
30 ก.ย. 62

เงินิสดและรายการเทียีบเทีา่เงินิสด
เงินิลงิทีนุช่ั่�วคราว
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื่่�น
สนิค้าคงิเหลอ่ื่
เงินิจ่า่ยลว่งิหน้าคา่ซ่ื้�อื่วต่ถุุดบิ
สนิทีรพ่ยห์มุนุเวยีนอื่่�น
รวมสินทรพัยห์มนุเวยีน
เงินิฝากธนาคารทีี�มุภีาระคำาประก่น
เงินิลงิทีนุระยะยาวอื่่�น
ทีี�ดนิ อื่าคารและอื่ปุกรณ์์
คา่ความุนิยมุ
สนิทีรพ่ยไ์มุมุ่ตีว่ตน
สนิทีรพ่ยภ์าษีเีงินิไดร้อื่การต่ดบญ่ชีั่
ภาษีเีงินิไดห้ก่ ณ์ ทีี�จ่า่ย
เงินิจ่า่ยลว่งิหน้าคา่ซ่ื้�อื่แมุพ่มิุพ์
สนิทีรพ่ยท์ีี�เกดิจ่ากสทิีธใินการซ่ื้�อื่หุ้นทีี�ผูู้มุ้สีว่นไดเ้สยี
ทีี�ไมุมุ่อีื่ำานาจ่ควบคมุุขอื่งิบรษิีท่ียอ่ื่ยอื่อื่กใหแ้กบ่รษ่ิีทีฯ
สนิทีรพ่ยไ์มุห่มุนุเวยีนอื่่�น
รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
รวมสินทรพัย์
เงินิกูย้มุ่ระยะส่�นจ่ากธนาคาร
เจ่า้หนี�การคา้และเจ่า้หนี�อื่่�น
สว่นขอื่งิเงินิกูย้มุ่ระยะยาวจ่ากธนาคาร ทีี�ถึุงิกำาหนดชั่ำาระภายในหนึ�งิปี
สว่นขอื่งิหุน้กูร้ะยะยาวทีี�ถุงึิกำาหนดชั่ำาระภายในหนึ�งิปี
หนี�สนิหมุนุเวยีนอื่่�น
รวมหนี�สนิหมนุเวยีน
เงินิกูย้มุ่ระยะยาวจ่ากธนาคาร - สทุีธจิ่ากสว่นทีี�ถึุงิกำาหนดชั่ำาระภายในหนึ�งิปี
หุน้กู้ระยะยาว - สทุีธจิ่ากสว่นทีี�ถึุงิกำาหนดชั่ำาระภายในหนึ�งิปี
หนี�สนิทีี�เกดิจ่ากสทิีธทิีี�อื่อื่กใหแ้กผูู่้มุ้สีว่นไดเ้สยี
ทีี�ไมุมุ่อีื่ำานาจ่ควบคมุุขอื่งิบรษิีท่ียอ่ื่ยในการขายหุ้นใหบ้รษ่ิีทีฯ
หนี�สนิภาษีเีงินิได้รอื่การตด่บญ่ชีั่
สำารอื่งิผู้ลประโยชั่น์ระยะยาวขอื่งิพน่กงิาน
รวมหนี�สนิไมห่มนุเวยีน
รวมหนี�สนิ
ทีนุจ่ดทีะเบยีน
ทีนุจ่ดทีะเบยีนทีี�อื่อื่กชั่ำาระแลว้
สว่นเกนิมุลูคา่หุน้สามุญ่
กำาไรสะสมุ
   จ่ด่สรรแลว้ - สำารอื่งิตามุกฎหมุาย
   ยง่ิไมุไ่ดจ้่ด่สรร
อื่งิคป์ระกอื่บอื่่�นขอื่งิสว่นขอื่งิผูู้ถุ่้อื่หุ้น
สว่นขอื่งิผูู้้ถุอ่ื่หุน้ขอื่งิบรษิีท่ีฯ
สว่นขอื่งิผูู้้มุสีว่นไดเ้สยีทีี�ไมุมุ่อีื่ำานาจ่ควบคมุุขอื่งิบรษ่ิีทียอ่ื่ย

รวมส่วนของผู้้ถ้ือืหุน้
รวมหนี�สนิและสว่นของผู้้ถ้ือืหุ้น

ในไตรมุาสทีี� 4 ปี พ.ศ. 2562 งิบแสดงิฐานะทีางิการเงิินรวมุแข็งิแรงิมุากขึ�นหล่งิจ่ากการเพิ�มุทุีน 800 ล้านบาที ทีำาให้ส่ดส่วนขอื่งิหนี�สินสุทีธติ่อื่ทีุน
อื่ยู่ทีี�ระดบ่ 0.87 เทีา่ เตรยีมุพรอ้ื่มุสำาหรบ่โอื่กาสทีี�จ่ะเขา้มุาในอื่นาคต

34.7 
55.6 

783.9 
287.4 
74.8 
51.2 

1,287.6 
25.8 
9.0 

1,480.6 
1,010.1 
396.6 

7.8 
93.2 
30.5 

8.8 

36.6 
3,099.1 
4,386.7 
 377.4 
 292.6 
 135.0 
 53.7 
 24.2 

 882.9 
 611.8 
 464.4 

 469.1 

 47.9 
 61.1 

 1,654.3 
 2,537.2 
326.6 
 326.5 
 1,027.0 

 28.6 
 636.3 
 (274.0)
 1,744.4 
 105.1 

 1,849.5 
 4,386.7 

54.6 
102.0 
734.6 
291.2 
0.0 
53.7 

1,236.1 
35.9 
0.0 

1,498.1 
1,035.0 
416.5 
6.9 

84.9 
27.1 

8.8 

38.7 
3,151.9 
4,388.1 
 333.1 
 268.1 
 471.9 
 55.1 
 34.5 

 1,162.6 
 1,116.1 
 475.1 

 470.3 

 49.5 
 54.8 

 2,165.8 
 3,328.4 
 255.0 
 253.8 
 302.9 

 25.5 
 597.6 

 (218.5)
 961.3 
 98.4 

 1,059.7 
 4,388.1 

-45.8%
N/A

-2.4%
-2.0%

145.3%
122.5%

6.1%
-50.0%

N/A
-0.0%
7.2%
0.0%

58.5%
59.6%
75.3%

N/A

54.3%
4.1%
4.7%

31.8%
-3.7%

-35.2%
N/A

59.5%
8.5%

-47.7%
-18.2%

1.3%

-27.6%
70.0%
-28.2%
-18.6%
28.1%
28.7%

239.0%

12.2%
25.6%

386.9%
68.9%
163.2%

72.4%
4.7%

-36.4%
-45.5%

6.7%
-1.3%
N/A

-4.7%
4.2%

-28.1%
N/A

-1.2%
-2.4%
-4.8%
13.0%
9.8%
12.5%

0.0%

-5.4%
-1.7%
-0.0%
13.3%
9.1%

-71.4%
-2.5%

-29.9%
-24.1%
-45.2%
-2.3%

-0.3%

-3.2%
11.5%

-23.6%
-23.8%
28.1%
28.6%
239.1%

12.2%
6.5%

25.4%
81.5%
6.8%

74.5%
-0.0%

THAI PLASPAC PLC. ANNUAL REPORT 201920



ปฏิิทิน
เหีติุกัาริณ์สำาคัญ
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กัาริเข้าซ่ื้�อกัิจำกัาริ SUN PACKAGING SYSTEMS (FZC)

กัาริเพิ�มทุนจำดทะเบียน

บริษััที่ฯ มู่มูติที่่�ประชุีมูวิิสำามูัญผูู้้ถึือหุ้นิ คัรั�งที่่� 1 ประจำาปี 2562 
เมูื�อวัินิที่่� 4 กรกฎาคัมู 2562 ใหท้ี่ำาการเข้า้ซืื้�อกจิการ Sun Packaging 
Systems (FZC) ที่่�ประเที่ศสำหรฐัอาหรบั เอมูเิรตสำ ์และที่ำาการเข้า้ซืื้�อ 

บรษิัทัี่มูมู่ติที่่�ประชุีมูวิสิำามูญัผูู้ถ้ึอืหุน้ิ คัรั�งที่่� 2 ประจำาป ี2562 เมูื�อวินัิที่่� 15 ตลุาคัมู 2562 ใหท้ี่ำาการเพิิ�มูที่นุิจดำที่ะเบย่นิ โดำยการออกจำาหน่ิาย
หุ้นิสำามัูญให้แก่ผูู้้ถึือหุ้นิเดำิมูตามูสำัดำสำ่วินิ โดำยผูู้้ถึือหุ้นิสำามูารถึจองเกินิกวิ่าสำิที่ธิไดำ้ จำานิวินิ 72,732,324 หุ้นิ มููลค่ัาที่่�ตราไวิ้หุ้นิละ 1 บาที่ 
ท่ี่�ราคัาข้ายหุน้ิละ 11 บาที่ โดำยมูว่ิตัถึปุระสำงคั ์ดำงัน่ิ�

ซึื้�งภูายหลังการจองซืื้�อ มู่ผูู้้จองซืื้�อที่ั�งสำิ�นิ 72,732,323 หุ้นิ ที่ำาให้บรษิััที่มู่ทีุ่นิจดำที่ะเบ่ยนิที่ั�งสำิ�นิ 326,550,000 บาที่ และทุี่นิจดำที่ะเบ่ยนิ 
ท่ี่�ชีำาระแลว้ิ 326,549,999 บาที่

เพิื�อเสำรมิูสำรา้งคัวิามูแข้็งแกรง่ข้องงบดุำลข้องบรษิััที่ฯ อันิเนืิ�องจาก
การนิำาเงนิิที่่�ไดำจ้ากการเพิิ�มูที่นุิสำว่ินิใหญไ่ปชีำาระคันืิหน่ิ�เงนิิกูจ้ากสำถึาบนัิ
การเงนิิ และ/หรอืหน่ิ�อื�นิๆ ประมูาณ 800,000,000 บาที่ ซึื้�งภูายหลงั
การชีำาระหน่ิ�จะที่ำาให้บรษิััที่ฯ มู่คัวิามูพิรอ้มูในิการข้ยายธุรกิจ และ 
การเข้า้ซืื้�อกจิการในิอนิาคัต 

เพิื�อเพิิ�มูสำภูาพิคัล่องข้องหุ้นิข้องบริษััที่ฯ ที่่�มู่การซืื้�อข้ายในิตลาดำ 
หลกัที่รพัิยฯ์ อนัิเนืิ�องจากจำานิวินิหุน้ิที่่�เพิิ�มูข้ึ�นิข้องบรษิัทัี่ฯ

เพิื�อใหบ้รษิัทัี่ฯ มูค่ัณุสำมูบตัเิรื�องที่นุิตามูหลกัเกณฑ์ส์ำำาหรบัการยา้ยหุ้นิ
ข้องบรษิัทัี่ฯ เข้า้ซืื้�อข้ายในิตลาดำหลกัที่รพัิยแ์หง่ประเที่ศไที่ย กลา่วิคัอื 
การมูท่ี่นุิจดำที่ะเบย่นิชีำาระแลว้ิไมู่ตำากวิา่ 300,000,000 บาที่ เนืิ�องจาก 
บรษิัทัี่ฯ มู่คัวิามูประสำงคัท์ี่่�จะย้ายหุน้ิข้องบรษิัทัี่ฯ เข้า้ซืื้�อข้ายในิตลาดำ
หลกัที่รพัิยแ์หง่ประเที่ศไที่ย 

1

3

2

กจิการเสำรจ็สำิ�นิ เมูื�อวินัิที่่� 30 กรกฎาคัมู 2562 โดำยได้ำรบัหุน้ิข้องบรษัิัที่ 
จำานิวินิ 89% ข้องหุน้ิสำามัูญที่่�ออกจำาหน่ิายและชีำาระแลว้ิข้องบรษิัทัี่ 
Sun Packaging Systems (FZC) 
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ข้อมูลทั�วไป
ของบริิษััท
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ข้อมูลทั�วไปของบริิษััท

ข้อมูลบริษิััทหีลักั

ช่่อบริษิััท

ช่่อย่อหีลักัทริพัย์

ลักัษัณะกัาริปริะกัอบธิุริกัิจำ

งวดปีกัาริเงิน

Website

ที่ติั้งสำานักังานใหีญ่

เลขที่จำดทะเบียนบริษิััท

นักัลงทุนสัมพันธิ์

ที่ติั้งสาขา 0001

ผู้สอบบัญชีบริษิััท

วันที่กั่อติั้งบริษิััท

เลขานุกัาริบริษิััท

นายทะเบียนหีลักัทริพัย์

ที่ปริกึัษัาทางกัฎหีมาย

ทุนจำดทะเบียน

ทุนชำาริะแล้ว

บรษิััที่ พิลาสำติคั และห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ)

TPAC

ออกแบบและผู้ลิตบรรจุภูัณฑ์์พิลาสำติกคังรูป

31 ธันิวิาคัมู 

www.thaiplaspac.com

77 ซื้อยเที่่ยนิที่ะเล 30 ถึนินิบางขุ้นิเที่่ยนิ-ชีายที่ะเล
แข้วิงที่่าข้้ามู เข้ตบางขุ้นิเที่่ยนิ กรุงเที่พิมูหานิคัร 10150 
โที่รศัพิท์ี่  02-897-2250-1  โที่รสำาร 02-897-4694           

0107547000575

IR@thaiplaspac.com

3/1, 3/2 ซื้อยเที่ย่นิที่ะเล 15 ถึนินิบางข้นุิเที่ย่นิ-ชีายที่ะเล แข้วิงแสำมูดำำา 
เข้ตบางขุ้นิเที่ย่นิ กรุงเที่พิมูหานิคัร 10150  โที่รศัพิที่ ์ 02-892-0261-4

นิางสำาวิรุง้นิภูา เลศิสำวุิรรณกลุ (ที่ะเบย่นิเลข้ที่่� 3516) หรอื
นิางสำาวิพิมิูพิใ์จ มูานิิตข้จรกิจ (ที่ะเบย่นิเลข้ที่่� 4521) หรอื
นิายชียพิล ศุภูเศรษัฐนินิที่ ์(ที่ะเบย่นิเลข้ที่่� 3972) หรอื
นิางสำาวิอรวิรรณ เตชีวัิฒนิสำริกิลุ (ที่ะเบย่นิเลข้ที่่� 4807)
เปน็ิผูู้ส้ำอบบญัช่ีที่่�ไดำร้บัคัวิามูเหน็ิชีอบ จากสำำานัิกงานิคัณะกรรมูการกำากบัหลกัที่รพัิย์
และตลาดำหลกัที่รพัิย ์สำงักดัำ บรษิัทัี่ สำำานัิกงานิ อว่ิาย จำากดัำ 
193/136-137 ชัี�นิ 33 อาคัารเลคัรชัีดำา ถึนินิรชัีดำาภูเิษัก คัลองเตย กรุงเที่พิมูหานิคัร 10110
โที่รศพัิท์ี่ 02-264-0777

1 สำิงหาคัมู 2526 

secretary@thaiplaspac.com

บรษิััที่ ศูนิย์รบัฝ่ากหลักที่รพัิย์ (ประเที่ศไที่ย) จำากัดำ
93 ถึนินิรชัีดำาภูิเษัก เข้ตดำินิแดำง กรุงเที่พิมูหานิคัร 10400
โที่รศัพิท์ี่ 02-009-9000  Fax 02-009-9991  

นิายพิัสำกร กุลธัมูนิงคั์ (กรรมูการ และหัวิหน้ิาที่นิายคัวิามูสำำานัิกงานิ)
นิายธนิากร หนิูสำัมูฤที่ธ์ (กรรมูการและที่นิายคัวิามูประจำาสำำานัิกงานิ)
นิายพิศินิภููมูิ จิตกล้า (ที่นิายคัวิามูประจำาสำำานัิกงานิ)
บรษิัทัี่ สำำานัิกงานิกฏิหมูาย แคัปปติอล จำากัดำ
เลข้ท่ี่� 44 ชัี�นิ 16 อาคัารสำมููที่ไลฟื้์, ถึนินิสำาที่รเหนืิอ แข้วิงสำาที่ร
เข้ตบางรกั กรุงเที่พิมูหานิคัร 10500
โที่รศัพิที่์ 02-633-9088 แฟื้กซ์ื้ 02-633-9089

326,550,000 บาที่ ประกอบดำ้วิยหุ้นิสำามูัญ 326,550,000 หุ้นิ มููลคั่าหุ้นิละ 1 บาที่

326,449,999 บาที่ ประกอบดำ้วิยหุ้นิสำามูัญ 326,449,999 หุ้นิ มููลคั่าหุ้นิละ 1 บาที่
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ข้อมูลบริษิััทย่อย

ช่่อบริษิััท

ปริะเภทธิุริกิัจำ

CIN

งวดปีกัาริเงิน

ROC Code

สถานที่ติั้งบริษิััท

หีมายเลขทะเบียนบริษิััท

ที่ปริกึัษัาทางกัฎหีมาย

สำานักังานผู้ติริวจำสอบบัญชี

วันจำดทะเบียนเป็นบริษิััทย่อย

ที่อยู่

ทุนจำดทะเบียน

ทุนจำดทะเบียนที่ชำาริะแล้ว

TPAC PACKAGING INDIA PRIVATE LIMITED

ผู้ลิตบรรจุภูัณฑ์์พิลาสำติกคังรูป

U74999MH2017PTC301190

31 มู่นิาคัมู

RoC-Mumbai

405-408 ACME INDUSTRIAL PARK OFF I B PATEL ROAD, GOREGAON EAST MUMBAI 
Mumbai City MH 400063 INDIA

301190

Chandhiok & Associates

SRBC & Co LLP (Statutory Auditor)
12th Floop, The Ruby, Ruby Mill, Senapati Bapat Marg, 
Dadar (West), Mumbai, Maharshtra 400028, India
RMJ & Associates LLP (Internal Auditor)
41 Film Center, 4th Floor, 68Tardeo Road, Mumbai, Maharshtra 400034, India

7 ธันิวิาคัมู 2560

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

2,450,000,000 รูป่ ประกอบดำ้วิยหุ้นิสำามูัญ 245,000,000 หุ้นิ มููลคั่าหุ้นิละ 10 รูป่

2,107,695,750 รูป่ ประกอบดำ้วิยหุ้นิสำามูัญ 210,769,575 หุ้นิ มููลคั่าหุ้นิละ 10 รูป่

ข้อมูลบริษิััทย่อย

ช่่อบริษิััท

ปริะเภทธิุริกิัจำ

ทุนจำดทะเบียนที่ชำาริะแล้ว

สถานที่ติั้งบริษิััท

ผู้สอบบัญชีบริษิััท

วันจำดทะเบียนเป็นบริษิััทย่อย

งวดปีกัาริเงิน

บรษิััที่ ท่ี่แพิคั แพิคัเกจจิ้ง (บางนิา) จำากัดำ

ผู้ลิตบรรจุภูัณฑ์์พิลาสำติกคังรูป

101,431,370 บาที่ ประกอบด้ำวิยหุ้นิสำามูัญ 10,143,137 หุ้นิ มููลคั่าหุ้นิละ 10 บาที่

75/2 ซื้อยรว่ิมูใจ ถึนินิบางนิา-ตราดำ กมู. 18.8 ตำาบลบางโฉลง อำาเภูอบางพิล่
จังหวิัดำ สำมูุที่รปราการ

บรษิัทัี่ สำำานัิกงานิ อว่ิาย จำากดัำ 
193/136-137 ชัี�นิ 33 อาคัารเลคัรชัีดำา ถึนินิรชัีดำาภูเิษัก คัลองเตย กรุงเที่พิมูหานิคัร 10110 
โที่รศพัิท์ี่ 02-264-0777

02 พิฤษัภูาคัมู 2561

31 ธันิวิาคัมู

หีมายเลขทะเบียนบริษิััท 0105512000275

ทุนจำดทะเบียน 101,431,370 บาที่ ประกอบดำ้วิยหุ้นิสำามูัญ 10,143,137 หุ้นิ มููลคั่าหุ้นิละ 10 บาที่
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ข้อมูลบริษิััทย่อย

ช่่อบริษิััท

ปริะเภทธิุริกิัจำ

ทุนจำดทะเบียนที่ชำาริะแล้ว

สถานที่ติั้งบริษิััท

ผู้สอบบัญชีบริษิััท

วันจำดทะเบียนเป็นบริษิััทย่อย

งวดปีกัาริเงิน

SUN PACKAGING SYSTEMS (FZC)

ผู้ลิตบรรจุภูัณฑ์์พิลาสำติกคังรูป

450,000 AED ประกอบด้ำวิยหุ้นิสำามูัญ 300 หุ้นิ มููลคั่าหุ้นิละ 150 AED

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

EY Dubai P.O. Box 9267
Al Saqr Business Tower, 28th floor, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Office Line:+971 (4) 3324000, Fax Line:+971 (4) 3324004
Dubai@ae.ey.com

30 กรกฎาคัมู 2562

31 ธันิวิาคัมู

หีมายเลขทะเบียนบริษิััท 002538

ทุนจำดทะเบียน 450,000 AED ประกอบด้ำวิยหุ้นิสำามูัญ 300 หุ้นิ มููลคั่าหุ้นิละ 150 AED

บริิษัั ท พลาสติิ ค และหีี บหี่ อไทย จำำ ากัั ด (มหีาชน)

100% 89%80%
บรษิััที่ ที่่แพิคั แพิคัเกจจิ้ง (บางนิา) จำากัดำ Sun Packaging Systems (FZC)TPAC Packaging India Private Limited

โคริงสริ้ างบริิ ษัั ท
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กัาริปริะกัอบ
ธิุ ริกัิ จำ
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ค่ านิ ยม

วิ สั ยทั ศน์

พั นธิกัิ จำ

เพ่�อที�จำะเป็นบริษิััทที�สริา้งสริริค์ สิ�งที�ดีติ่อโลกั และเป็นที�น่าสนใจำ
และดึงดูดผู้คนใหี้หีลงใหีลในบริริจุำภัณฑ์ของเริา

บริษิััทฯ ใฝ่่ฝั่นที�จำะเป็นบริษิััทริะดับโลกั และเป็นผู้นำาด้านนวัติกัริริม
กัาริผลิดบริริจำุภัณฑ์ ซึื้�งสิ�งนี�เริิ�มจำากัเพียงแค่ความใฝ่่ฝ่ัน

ถ้าหีากัไม่สามาริถชี�วัดได้ กั็จำะไม่สามาริถพัฒนามันได้
ซึื้�งมันไม่ได้เป็นเพียงแค่คำาสัญญา แติ่มันเป็นสิ�งที�เริาจำะทำาใหี้ได้จำริงิๆ

หีนึ�งในความคิดของเริา ค่อ เริาเริยีนริูต้ิลอดเวลา, 
เป็นคนใฝ่่หีาความริูต้ิลอดเวลา และพยายามติ้ังคำาถามอยู่ติลอด

เริาไม่ละเลยในกัาริใส่ใจำคุณภาพของผลิติภัณฑ์

มุ่งเน้นกัาริริว่มม่อและสริา้งสริริค์สิ�งใหีม่ๆ ใหี้กัับลูกัค้า

เช่�อมั�นในข้อมูล

ลงทุนกัับตัิวเอง

คริอบคลุมด้วยคุณภาพ

ความใฝ่่ฝ่ัน
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ลักัษัณะกัาริปริะกัอบธิุริกัิจำของบริิษััท

บรษิัทัี่ พิลาสำติคั และหบ่หอ่ไที่ย จำากดัำ (มูหาชีนิ) เปน็ิบรษิัทัี่ชัี�นินิำาในิ
อุตสำาหกรรมูการผู้ลิตบรรจุภูัณฑ์์พิลาสำติกคังรูปในิประเที่ศไที่ย 
อนิิเดำย่ และสำหรฐัอาหรบั เอมูเิรตสำ์

เราดำำาเนิินิธุรกิจสำ่วินิใหญ่กับสำินิคั้ากลุ่มูที่่�ต้องการคัวิามูสำะอาดำ
และปลอดำภูยัอยา่งสำงู - สำนิิคัา้ที่่�ใช้ีในิช่ีวิติประจำาวินัิ เช่ีนิ กลุมู่อาหาร
และเคัรื�องดำื�มู เวิชีภัูณฑ์ ์ผู้ลติภูณัฑ์ข์้องใช้ีสำว่ินิบุคัคัล ผู้ลติภูณัฑ์ข์้อง 
ใช้ีในิคัรวัิเรอืนิ ตลอดำจนิเคัรื�องมูืออตุสำาหกรรมู และเรายังมู่ธรุกิจท่ี่�
ข้ยายไปยงัสำนิิคัา้ที่่�มูร่ปูที่รงที่ั�วิไปในิย่�หอ้ SUNPET 

เรามู่ท่ี่มูงานิท่ี่�มู่คัวิามูรู้ประสำบการณ์ในิการเลือกใช้ีวิัตถึุดำิบและ
เที่คัโนิโลย่การผู้ลิตที่่�เหมูาะสำมู สำรา้งแบบผู้ลิตภูัณฑ์์ 2 มูิติ 3 มูิต ิ
และ ตวัิอยา่งตน้ิแบบเสำมูอืนิจรงิ (prototypes) การจดัำสำรา้งแมูพ่ิมิูพิ์
โดำยผูู้้ผู้ลติที่รงคุัณภูาพิทัี่�งในิประเที่ศและต่างประเที่ศเข้า้สำูก่ระบวินิการ 
ผู้ลติแบบฉ่ดำ, เปา่ และ PET ตลอดำจนิกระบวินิการเสำรมิู เช่ีนิ ตดิำฉลาก 
งานิพิมิูพิห์รอื ประกอบ ภูายใตร้ะบบการคัวิบคัมุูการผู้ลติและประกันิ
คัุณภูาพิ ISO 9001:2008 และ GMP ที่่�ไมู่เฉพิาะกำาหนิดำมูาตรฐานิ
เคัรื�องจักรแต่ยังคัรอบคัลุมูถึึงสำภูาวิะแวิดำล้อมูที่ั�วิที่ั�งโรงงานิและ
คัรอบคัลมุูจนิถึงึการสำง่มูอบถึงึลกูคัา้ในิที่่�สำดุำ
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บริษิััทฯ แบ่งกัลุ่มธิุริกัิจำติามปริะเภทอุติสาหีกัริริมออกัเป็น 4 กัลุ่ม ดังน้ี

บริริจำุภัณฑ์เพ่�อใช้ในอุติสาหีกัริริมอาหีาริและเคริ่�องด่�ม

ผู้ลิตภูัณฑ์์บรรจุภูัณฑ์์นิมู หลักๆ จะเป็นิผู้ลิตภูัณฑ์์สำำาหรับนิมูสำดำ
และโยเกิรต์ ซึื้�งบรรจุภูัณฑ์์นิมูสำดำจะมู่ที่ั�งข้นิาดำเล็กและข้นิาดำใหญ่
ท่ี่�เปน็ิแกลลอนิ ซึื้�งรวิมูถึงึที่่�มู่ฝ่ากปดิำแบบพิเิศษัและบรรจุภูณัฑ์โ์ยเกริต์ 
มู่ที่ั�งที่่�เป็นิถึ้วิยและเป็นิข้วิดำ นิอกจากน่ิ� เรายังมู่ผู้ลิตภูัณฑ์์ท่ี่�เป็นิ
บรรจุภูัณฑ์์กาแฟื้ที่่�เป็นิฝ่าเกล่ยวิดำ้านิบนิ และข้วิดำสำำาหรบับรรจุผู้ง 
หรอืเมูลด็ำกาแฟื้

แบ่งออกไดำ้เป็นิ 5 กลุ่มูย่อย ดำังน่ิ�

ผลิติภัณฑ์นมและกัาแฟ

ผลิติภัณฑ์เคริ่�องปริุงอาหีาริ

ผลิติภัณฑ์เคริ่�องใช้บนโติ๊ะอาหีาริ

ผลิติภัณฑ์อาหีาริ

ผลิติภัณฑ์เคริ่�องด่�ม

บรรจุภูัณฑ์์ที่่�ออกแบบเฉพิาะสำำาหรบัอาหารชีนิิดำต่างๆ เช่ีนิ ลูกอมู 
หมูากฝ่รั�ง ถึั�วิ และนิำามูนัิพิชืี เปน็ิตน้ิ

บรรจุภูัณฑ์์สำำาหรบัแยมู เนิย ซื้อสำมูะเข้ือเที่ศ ซื้อสำต่างๆ (เช่ีนิ ซื้อสำ 
หอยนิางรมู, ซื้อสำพิรกิ, ซ่ื้อิ�วิข้าวิ) และเคัรื�องปรงุอาหารอื�นิๆ ซึื้�งมูท่ี่ั�งที่่� 
เปน็ิรปูแบบข้วิดำบบ่ และมูฝ่่ากปดิำสำำาหรบัพิวิกซื้อสำ โดำยฝ่ากปดิำจะมู่
แถึบปอ้งกันิการเปดิำภูายในิและฝ่ากรอบนิอก เพิื�อปอ้งกนัิอากาศเข้า้ไป 
ในิบรรจภุูณัฑ์ ์

ไดำ้แก่ มู่ดำหรือสำ้อมูพิลาสำติกที่่�ใช้ีแล้วิที่ิ�ง ข้วิดำบรรจุเกลือ พิริกไที่ย
เปน็ิบรรจภุูณัฑ์ห์ลกัในิกลุมู่น่ิ�ข้องเรา

ท่ี่�น่ิ�เราให้คัวิามูสำำาคััญในิการผู้ลิตบรรจุภูัณฑ์์ท่ี่�ไมู่ใช่ีนิำาดืำ�มูธรรมูดำา
และนิำาอดัำลมู ตวัิอยา่งเช่ีนิ เราได้ำที่ำางานิกบัแบรนิดำชั์ี�นินิำาในิตลาดำที่่�
ผู้ลิตนิำามูะพิร้าวิ ชีาเข้่ยวิ และนิำาดืำ�มูผู้สำมูวิิตามูินิ ซึื้�งบรรจุภูัณฑ์์
ข้องเรา สำามูารถึออกแบบให้มู่ข้นิาดำหรือรูปแบบท่ี่�แตกต่างจาก
บรรจภุูณัฑ์ท์ี่่�มูรู่ปที่รงปกตทิี่่�เหน็ิไดำท้ี่ั�วิไป

1

3

5

4

2

บริริจำุภัณฑ์สำาหีริบัของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์

บริริจำุภัณฑ์สำาหีริบัของใช้ในคริวัเริอ่น

ผลิติภัณฑ์เคริ่�องม่ออุติสาหีกัริริม

บรรจุภูัณฑ์์กลุ่มูน่ิ�สำ่วินิใหญ่จะเป็นิประเภูที่ข้วิดำและมู่ฝ่าปิดำ ได้ำแก่ นิำายาบ้วินิปาก โลชัี�นิที่ำาคัวิามูสำะอาดำผิู้วิ สำบู่ และแชีมูพิู นิำามูันิที่าตัวิ 
และนิำายาระงับกลิ�นิกาย เปน็ิต้นิ

บรรจภุูณัฑ์ก์ลุมู่น่ิ� สำว่ินิใหญ่จะเปน็ิผู้ลติภูณัฑ์ใ์นิการที่ำาคัวิามูสำะอาดำและปรบัอากาศ เช่ีนิ สำเปรยต์า่งๆ และเจลปรบัอากาศ เปน็ิตน้ิ นิอกจากน่ิ� 
ยังมู่บรรจุภัูณฑ์์ที่่�เปน็ิข้วิดำและอปุกรณ์เสำรมิูที่่�ใสำ่ที่่�ปากข้วิดำ ซึื้�งมู่หลายแบบ รวิมูถึึงท่ี่�เปน็ิฝ่าแบบเกล่ยวิและเปิดำปิดำ ผู้ลิตภูัณฑ์์ สำเปรย์ต่างๆ 
เราเป็นิผูู้้ผู้ลิตหัวิสำเปรย์ เจลปรบัอากาศเป็นิรูปแบบที่่� ลูกคั้าสำามูารถึกำาหนิดำ ซึื้�งบรรจุภูัณฑ์์เหล่าน่ิ� มู่รูปที่รงและข้นิาดำเฉพิาะตามูท่ี่�ลูกค้ัา
ไดำอ้อกแบบ หรอืตอ้งผู้ลติแยกชิี�นิและนิำามูาประกอบกันิ

ประกอบดำว้ิยชิี�นิสำว่ินิตลบัเมูตร ไมู้บรรที่ดัำวัิดำระดำบั ตลอดำจนิชิี�นิสำว่ินิเฟื้อรนิ์ิเจอรต์า่งๆ เช่ีนิ ที่า้วิแข้นิ พินัิกพิงิ ลกูลอ้เกา้อ่� เปน็ิตน้ิ ผู้ลติภูณัฑ์ก์ลุมู่น่ิ� 
คัำานึิงถึงึคัวิามูแข้ง็แรงที่นิที่านิตอ่สำภูาพิการใช้ีงานิ เช่ีนิ ที่นิแรงกระแที่ก หรอืการใช้ีงานิภูายใตอ้ณุหภูมููทัิี่�งสำงูและตำามูาก
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ปริะวัติิ
กัริริมกัาริ
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นาย เควิน คูมาริ ์ชาริม์า นาย ธิีริวิทย์ บุษัยโภคะ นาย อนิล กัุมาริ ์โคลิ

นาง อาริาธินา โลเฮีย ชาริม์า นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย นาย วีริะศักัดิ์ สุติัณฑวิบูลย์

นาย กัิติติิภัติ สุทธิิสัมพัทน์ นาย กัริานต์ิ ฉายาวิจำิติริศิลป์

ประธานิกรรมูการ
กรรมูการผูู้้มู่อำานิาจลงนิามู
กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ
ประธานิกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง
ประธานิกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่�บรหิารกลุ่มูธุรกิจ

กรรมูการผูู้้มู่อำานิาจลงนิามู 
กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาค่ัาตอบแที่นิ
กรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง
กรรมูการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่�บรหิารธุรกิจประเที่ศไที่ย 
กรรมูการผูู้้จัดำการ

กรรมูการผูู้้มู่อำานิาจลงนิามู 
กรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่�บรหิารด้ำานิเที่คันิิคั

กรรมูการที่่�ไมู่ไดำ้เป็นิผูู้้บรหิาร กรรมูการที่่�ไมู่ไดำ้เป็นิผูู้้บรหิาร กรรมูการอิสำระ
ประธานิกรรมูการตรวิจสำอบ 
กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

กรรมูการอิสำระ 
กรรมูการตรวิจสำอบ 
กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

กรรมูการอิสำระ 
กรรมูการตรวิจสำอบ 
ประธานิกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

ปริะวั ติิ กัริริมกัาริ
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ปริะวั ติิ กัริริมกัาริ

นาย เควิน คูมาริ ์ชาริม์า
ติำาแหีน่ง :
ประธานิกรรมูการ
กรรมูการผูู้้มู่อำานิาจลงนิามู
กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ
ประธานิกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง
ประธานิกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่�บรหิารกลุ่มูธุรกิจ

ความสัมพันธิ์ทางคริอบคริวั
ริะหีว่างกัริริมกัาริและผู้บริหิีาริ

กัาริศึกัษัา :

ปริะวัติิกัาริทำางาน
(ในริะยะเวลา 5 ปีย้อนหีลัง) :

หีลักัสูติริกัาริอบริม :

สัดส่วนกัาริถ่อหีุ้นในบริษิััท
ณ วันที่ 31 ธิันวาคม 2562 :

ปรญิญาวิิที่ยาศาสำตรม์ูหาบัณฑ์ิต Mathematical 
Trading and Finance, Cass Business School 
City University, ประเที่ศอังกฤษั
ปรญิญาวิิศวิกรรมูศาสำตรบั์ณฑิ์ต (เก่ยรตินิิยมู) 
วิิศวิกรรมูโยธา University College London, 
ประเที่ศอังกฤษั

2558 – ปัจำจำุบัน
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิารกลุ่มูธุรกิจ,
บรษิััที่ พิลาสำติคั และห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ), ประเที่ศไที่ย
2557 – 2558
กรรมูการ, Armanset Limited, ลอนิดำอนิ, ประเที่ศอังกฤษั
2556 – 2557
ผูู้้ช่ีวิยผูู้้อำานิวิยการ, European Special Situation,
La Salle Investment Management,
ลอนิดำอนิ, ประเที่ศอังกฤษั
2543 – 2556
ผูู้้ช่ีวิย, European Distressed Debt Acquisition,
Colony Capital, ลอนิดำอนิ, ประเที่ศอังกฤษั
2540 – 2543
นัิกวิิเคัราะห์, สำ่วินิงานิวิาณิชีธนิกิจ,
Credit Suisse Securities, ลอนิดำอนิ, ประเที่ศอังกฤษั   

ติำาแหีน่งกัริริมกัาริ
(ในบริษิััทจำดทะเบียนในติลาดหีลักัทริพัย์) : 

2558 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ พิลาสำติคั 
และ ห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ), ประเที่ศไที่ย

ติำาแหีน่งกัริริมกัาริ
(ในบริษิััทที่ไม่ได้จำดทะเบียนในติลาดหีลักัทริพัย์) :

ไมู่มู่

วิันิที่่�เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั�งแรก 9 ตุลาคัมู 2558
วิันิที่่�เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั�งล่าสำุดำ 24 เมูษัายนิ 2562

อายุ : 36 ป่

        สำามู่ นิาง อาราธนิา โลเฮ่ย ชีารม์ูา    
 (กรรมูการที่่่ไมู่ไดำ้เป็นิผูู้้บรหิาร)
        พิ่่เข้ย นิาย ยาโชีวิาดำันิ โลเฮ่ย    
 (กรรมูการที่่่ไมู่ไดำ้เป็นิผูู้้บรหิาร)

2561 - ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ ที่่แพิคั แพิคัเกจจิ้ง อินิเดำ่ย จำากัดำ, 
ประเที่ศอินิเดำ่ย
2561 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ ที่่แพิคั แพิคัเกจจิ้ง (บางนิา) จำากัดำ, 
ประเที่ศไที่ย
2562 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, Sun Packaging Systems (FZC), 
ประเที่ศสำหรฐั อาหรบัเอมิูเรตสำ์
2557 – 2558
กรรมูการ, Armanset Limited, ลอนิดำอนิ, ประเที่ศอังกฤษั

หลักสำูตร Director Accreditation Program 
(214/2558) สำมูาคัมูสำ่งเสำรมิูสำถึาบันิกรรมูการ 
บรษิััที่ไที่ย ประเที่ศไที่ย
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ปริะวั ติิ กัริริมกัาริ

นาย ธิีริวิทย์ บุษัยโภคะ
ติำาแหีน่ง :
กรรมูการผูู้้มู่อำานิาจลงนิามู 
กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ
กรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง
กรรมูการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่�บรหิารธุรกิจประเที่ศไที่ย 
กรรมูการผูู้้จัดำการ

ความสัมพันธิ์ทางคริอบคริวั
ริะหีว่างกัริริมกัาริและผู้บริหิีาริ

กัาริศึกัษัา :
ปริะวัติิกัาริทำางาน
(ในริะยะเวลา 5 ปีย้อนหีลัง) :

หีลักัสูติริกัาริอบริม :

สัดส่วนกัาริถ่อหีุ้นในบริษิััท
ณ วันที่ 31 ธิันวาคม 2562 :

วิิศวิกรรมูศาสำตรบ์ัณฑิ์ต (เก่ยรตินิิยมูอันิดำับ 1)
สำาข้าวิิศวิกรรมู เคัรื�องกล สำถึาบันิเที่คัโนิโลย่ 
พิระจอมูเกล้า กรุงเที่พิมูหานิคัร ประเที่ศไที่ย

2528 – ปัจำจำุบัน
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิารธุรกิจประเที่ศไที่ย,
บรษิััที่ พิลาสำติคั และ ห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ)

กัาริดำาริงติำาแหีน่งกัริริมกัาริ
ในบริษิััทจำดทะเบียนในติลาดหีลักัทริพัย์ : 

2528 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการ,
บรษิััที่ พิลาสำติคั และ ห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ), ประเที่ศไที่ย

กัาริดำาริงติำาแหีน่งกัริริมกัาริ
ในบริษิััทที่ไม่ได้จำดทะเบียนในติลาดหีลักัทริพัย์ :

หลักสำูตร Director Accreditation Program
(51/2549) สำมูาคัมูสำ่งเสำรมิูสำถึาบันิกรรมูการ
บรษิััที่ไที่ย ประเที่ศไที่ย

9,560,000 หุ้นิ หรอืคิัดำเป็นิ 2.93%

วิันิที่่่เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั้งแรก 12 ตุลาคัมู 2558
วิันิที่่่เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั้งล่าสำุดำ 24 เมูษัายนิ 2562

อายุ : 60 ป่

2561 - ปัจำจำุบัน
กรรมูการ,
บรษิััที่ ที่่แพิคั แพิคัเกจจิ้ง (บางนิา) จำากัดำ, ประเที่ศไที่ย

ไมู่มู่
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ปริะวั ติิ กัริริมกัาริ

นาย อนิล กัุมาริ ์โคลิ
ติำาแหีน่ง :
กรรมูการผูู้้มู่อำานิาจลงนิามู 
กรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่�บรหิารดำ้านิเที่คันิิคั

ความสัมพันธิ์ทางคริอบคริวั
ริะหีว่างกัริริมกัาริและผู้บริหิีาริ

กัาริศึกัษัา :
ปริะวัติิกัาริทำางาน
(ในริะยะเวลา 5 ปีย้อนหีลัง) :

หีลักัสูติริกัาริอบริม :

สัดส่วนกัาริถ่อหีุ้นในบริิษััท
ณ วันที่  31 ธิันวาคม 2562 :

ไมู่มู่

ประกาศน่ิยบัตร สำาข้าจัดำการดำ้านิการตลาดำ 
มูหาวิิที่ยาลัย Pune, ประเที่ศอินิเดำ่ย
เที่คัโนิโลย่บัณฑ์ิต (เคัมู่) 
Harcourt Butler Technological Institute
มูหาวิิที่ยาลัย Kanpur, ประเที่ศอินิเดำ่ย

2559 – ปัจำจำุบัน
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิารดำ้านิเที่คันิิคั,
บรษิััที่ พิลาสำติคั และห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ)
2556 – 2558
รองประธานิกรรมูการฝ่่ายการตลาดำ PET,
บรษิััที่ อินิโดำรามูาโพิล่เมูอรส์ำ จำากัดำ (มูหาชีนิ)
2541 – 2556
รองประธานิกรรมูการ,
บรษิััที่ เพิ็ที่ฟื้อรม์ู (ไที่ยแลนิดำ์) จำากัดำ

กัาริดำาริงติำาแหีน่งกัริริมกัาริ
ในบริิษััทจำดทะเบียนในติลาดหีลักัทริัพย์ :

กัาริดำาริงติำาแหีน่งกัริริมกัาริ
ในบริษิััทที่ไม่ได้จำดทะเบียนในติลาดหีลักัทริพัย์ :

2558 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ พิลาสำติคั และ ห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ), 
ประเที่ศไที่ย

2561 - ปัจำจำุบัน
กรรมูการ,
บรษิััที่ ที่่แพิคั แพิคัเกจจิ้ง อินิเดำ่ย จำากัดำ, ประเที่ศอินิเดำ่ย
2561 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการ,
บรษิััที่ ที่่แพิคั แพิคัเกจจิ้ง (บางนิา) จำากัดำ, ประเที่ศไที่ย
2562 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, Sun Packaging Systems (FZC), 
ประเที่ศสำหรฐั อาหรบัเอมิูเรตสำ์

หลักสำูตร Director Accreditation Program
(135/2560) สำมูาคัมูสำ่งเสำรมิูสำถึาบันิกรรมูการ
บรษิััที่ไที่ย, ประเที่ศไที่ย

ไมู่มู่

วิันิที่่่เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั้งแรก 12 ตุลาคัมู 2558
วิันิที่่่เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั้งล่าสำุดำ 24 เมูษัายนิ 2561

อายุ : 60 ป่
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ปริะวั ติิ กัริริมกัาริ

นาง อาริาธินา โลเฮีย ชาริม์า
ติำาแหีน่ง :
กรรมูการที่่�ไมู่ไดำ้เป็นิผูู้้บรหิาร

ความสัมพันธิ์ทางคริอบคริวั
ริะหีว่างกัริริมกัาริและผู้บริหิีาริ

กัาริศึกัษัา :

ปริะวัติิกัาริทำางาน
(ในริะยะเวลา 5 ปีย้อนหีลัง) :

หีลักัสูติริกัาริอบริม :

สัดส่วนกัาริถ่อหีุ้นในบริิษััท
ณ วันที่  31 ธิันวาคม 2562 :

        ภูรรยา นิาย เคัวิินิ คัูมูาร ์ชีารม์ูา
 (ประธานิกรรมูการ) 
        พ่ิ�สำาวิ นิาย ยาโชีวิาดำันิ โลเฮ่ย   
 (กรรมูการที่่�ไมู่ไดำ้เป็นิผูู้้บรหิาร)

วิิที่ยาศาตรบ์ัณฑ์ิต สำาข้าการบรหิารธุรกิจ 
Babson College รฐัแมูสำซื้าชูีเซื้ตสำ์
ประเที่ศสำหรฐัอเมูรกิา

บริษิััทจำดทะเบียนอ่่น
ในติลาดหีลักัทริพัย์แหี่งปริะเทศไทย :

ไมู่มู่

บริษิััทและ/หีริอ่หีน่วยงานอ่่นๆ
ณ วันที่ 31 ธิันวาคม 2561 :

2561 - ปัจำจุำบัน
รองประธานิกรรมูการ, มููลนิิธิไอวิ่แอล
2561 - ปัจำจุำบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ ที่่แพิคั แพิคัเกจจิ้ง อินิเดำ่ย จำากัดำ
2561 - ปัจำจุำบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ ที่่แพิคั แพิคัเกจจิ้ง (บางนิา) จำากัดำ
2551 - ปัจำจุำบัน
ผูู้้อำานิวิยการ, บรษิััที่ อินิโดำรามูา โฮลดำิ้งสำ์ จำากัดำ 

หลักสำูตร Director Certification Program
รุ่นิที่่่ 214/2558

ไมู่มู่

วิันิที่่�เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั�งแรก   9 ตุลาคัมู 2558
วิันิที่่�เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั�งล่าสำุดำ 24 เมูษัายนิ 2562

อายุ : 34 ป่
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กัาริดำาริงติำาแหีน่งกัริริมกัาริ
ในบริษิััทจำดทะเบียนในติลาดหีลักัทริพัย์  : 

ปริะวั ติิ กัริริมกัาริ

นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย
ติำาแหีน่ง :
กรรมูการที่่�ไมู่ไดำ้เป็นิผูู้้บรหิาร

ความสัมพันธิ์ทางคริอบคริวั
ริะหีว่างกัริริมกัาริและผู้บริหิีาริ

กัาริศึกัษัา :
ปริะวัติิกัาริทำางาน
(ในริะยะเวลา 5 ปีย้อนหีลัง) :

หีลักัสูติริกัาริอบริม :

สัดส่วนกัาริถ่อหีุ้นในบริิษััท
ณ วันที่  31 ธิันวาคม 2562 :

ปรญิญาตร ่การจัดำการธุรกิจวิิศวิกรรมู,
Warwick Business School, Warwickshire, 
ประเที่ศอังกฤษั

2562 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ อินิโดำรามูา เวินิเจอรส์ำ จำากัดำ (มูหาชีนิ), 
ประเที่ศไที่ย
2558 - ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ พิลาสำติคั
และห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ), ประเที่ศไที่ย

กัาริดำาริงติำาแหีน่งกัริริมกัาริ
ในบริษิััทที่ไม่ได้จำดทะเบียนในติลาดหีลักัทริพัย์ :

2561 - ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, Medco Plast Co. for
Packing & Packaging Systems (S.A.E)
2561 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ อินิโดำรามูา โพิลิเมูอรส์ำ จำากัดำ (มูหาชีนิ)
2561 - ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ อินิโดำรามูา โฮลดำิ้ง จำากัดำ
2561 - ปัจำจำุบัน
กรรมูการ,
บรษิััที่ อินิโดำรามูา โพิล่เอสำเตอร ์อินิดำัสำที่ร ่จำากัดำ (มูหาชีนิ)
2561 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ อินิโดำรามูา ปิโตรเคัมู จำากัดำ
2561 - ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ ที่่พิ่ที่่ ปิโตรเคัมิูคัอล จำากัดำ (มูหาชีนิ)
2552 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ อินิโดำรามูา รซ่ื้อสำเซื้สำ จำากัดำ
2552 - ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ บ่คัอนิ เคัมูิคัอลสำ์ จำากัดำ
2550 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการ, บรษิััที่ ออรสัำ สำเปเช่ียลลิต่้ จำากัดำ

หลักสำูตร Director Accreditation Program
( 214/2558 ) สำมูาคัมูสำ่งเสำรมิูสำถึาบันิกรรมูการ
บรษิััที่ไที่ย ประเที่ศไที่ย

ไมู่มู่

วิันิที่่่เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั้งแรก 12 ตุลาคัมู 2558
วิันิที่่่เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั้งล่าสำุดำ 24 เมูษัายนิ 2561

อายุ : 32 ป่

น้ิองชีาย นิาง อาราธนิา โลเฮ่ย ชีารม์ูา
(กรรมูการที่่�ไมู่ไดำ้เป็นิผูู้้บรหิาร) 
น้ิองเข้ย นิาย เคัวิินิ คัูมูาร ์ชีารม์ูา (ประธานิกรรมูการ)
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ปริะวั ติิ กัริริมกัาริ

นาย วีริะศักัดิ์ สุติัณฑวิบูลย์
ติำาแหีน่ง :
กรรมูการอิสำระ
ประธานิกรรมูการตรวิจสำอบ 
กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

ความสัมพันธิ์ทางคริอบคริวั
ริะหีว่างกัริริมกัาริและผู้บริหิีาริ

คุณวุฒิกัาริศึกัษัา/ปริะวัติิกัาริอบริม :
ปริะวัติิกัาริทำางาน
(ในริะยะเวลา 5 ปีย้อนหีลัง) :

หีลักัสูติริกัาริอบริม :

กัาริดำาริงติำาแหีน่งกัริริมกัาริ
ในบริษิััทที�ไม่ได้จำดทะเบียนในติลาดหีลักัทริพัย์ :

2562 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการอิสำระและกรรมูการตรวิจสำอบ บมูจ. เอ็นิเอฟื้ซ่ื้  
2558 – ปัจำจำุบัน  
กรรมูการกำาหนิดำคั่าตอบแที่นิและสำรรหา บมูจ. กรุงเที่พิประกันิภูัย 
2554 – ปัจำจำุบัน
ประธานิคัณะกรรมูการธรรมูาภูิบาล บมูจ. กรุงเที่พิประกันิภูัย
2548 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการอิสำระ บมูจ. กรุงเที่พิประกันิภูัย     
2559 –ปัจำจำุบัน
กรรมูการสำรรหาและคั่าตอบแที่นิ บมูจ. พิลาสำติคั และห่บห่อไที่ย 
2558 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการอิสำระและประธานิกรรมูการตรวิจสำอบ
บมูจ. พิลาสำติคั และห่บห่อไที่ย 
2555 – ปัจำจำุบัน
รองผูู้้จัดำการใหญ่ สำายลูกคั้าธุรกิจรายกลาง
ธนิาคัารกรุงเที่พิจำากัดำ (มูหาชีนิ)
2545 – 2555
ผูู้้ช่ีวิยผูู้้จัดำการใหญ่ ผูู้้อำานิวิยการลูกคั้าธุรกิจรายกลาง นิคัรหลวิง 
ธนิาคัารกรุงเที่พิ จำากัดำ (มูหาชีนิ) 
2547 – ปัจำจำุบัน
กรรมูการอสิำระและกรรมูการตรวิจสำอบ บมูจ. ท่ี่.กรุงไที่ยอตุสำาหกรรมู 

หลักสำูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุน่ิที่่� 21/2546

วิันิที่่�เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั�งแรก     9 ตุลาคัมู 2558
วิันิที่่�เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั�งล่าสำุดำ 24 เมูษัายนิ 2561

อายุ : 61 ป่

ปรญิญาตรว่ิิศวิกรรมูศาสำตร ์จุฬาลงกรณ์มูหาวิิที่ยาลัย
ปรญิญาโที่ M.E., Texas A&M University,
Texas, U.S.A.
ปรญิญาหลกัสำตูรปอ้งกนัิราชีอาณาจักรภูาคัรฐัรว่ิมูเอกชีนิ 
(ปรอ.รุน่ิที่่� 18/2548)
ประกาศน่ิยบัตรหลักสำูตรผูู้้บรหิารระดัำบสำูง
สำถึาบันิวิิที่ยาการตลาดำทุี่นิ (วิตที่.) รุน่ิท่ี่� 10/2553
ประกาศน่ิยบัตรหลักสำูตรผูู้้บรหิารระดัำบสำูง 
สำถึาบันิวิิที่ยาการพิลังงานิ (วิพินิ.) รุน่ิท่ี่� 1/2555
วิฒุิบัตรและเข้็มูวิิที่ยฐานิะ หลักสำูตรผูู้้บรหิาร
กระบวินิการยตุธิรรมูระดำบัสำงู(บยสำ.) รุน่ิที่่� 17/2555-2556
วิฒุิบัตรและเข้็มูวิิที่ยฐานิะ หลักสำูตรนัิกบรหิารระดัำบสำูง
ดำ้านิการพิัฒนิาธุรกิจอุตสำาหกรรมูและการลงทุี่นิ (วิธอ.) 
รุน่ิที่่� 2/2558
ประกาศน่ิยบตัรหลกัสำตูร “การปฏิิรปูธรุกจิและสำรา้งเคัรอืข้า่ย
นิวิัตกรรมู” BRAIN รุน่ิ 2 ประจำาปี 2561
Certificate, Harvard University, Advanced 
Management Program, U.S.A.
Certificate, Harvard University, Financial Institution 
for Private Enterprise Development, U.S.A.

ติำาแหีน่งในบริษิััท / องค์กัริอ่่นที่ไม่ใช่บริษิััทจำดทะเบียน : 

สัดส่วนกัาริถ่อหีุ้นในบริิษััท
ณ วันที่  31 ธิันวาคม 2562 :

2559 – ปัจำจำุบัน กรรมูการ บจ.บัวิหลวิงเวินิเจอรส์ำ  

ไมู่มู่

ไมู่มู่
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ปริะวั ติิ กัริริมกัาริ

นาย กัิติติิภัติ สุทธิิสัมพัทน์
ติำาแหีน่ง :
กรรมูการอิสำระ 
กรรมูการตรวิจสำอบ 
กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

ความสัมพันธิ์ทางคริอบคริวั
ริะหีว่างกัริริมกัาริและผู้บริหิีาริ

กัาริศึกัษัา :

ปริะวัติิกัาริทำางาน
(ในริะยะเวลา 5 ปีย้อนหีลัง) :

หีลักัสูติริกัาริอบริม :

สัดส่วนกัาริถ่อหุ้ีนในบริษิััท
ณ วันที� 31 ธิันวาคม 2562 :

ไมู่มู่

MBA, Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
Boston, ประเที่ศสำหรัฐอเมูริกา
ปริญญาตร่ จุฬาลงกรณ์มูหาวิิที่ยาลัย 
คัณะวิศิวิกรรมูศาสำตร ์สำาข้าวิิชีาวิศิวิกรรมูอตุสำาหการ

2560 – ปัจำจำุบัน
ผูู้้พิิพิากษัาสำมูที่บในิศาลที่รพัิย์สำินิที่างปัญญาและการคั้า
ระหวิ่างประเที่ศ รุน่ิที่่� 12
2559 – ปัจำจำุบัน
บริษัิัท เนชั�นแนล เพาเวอริ ์ซัื้พพลาย จำำากััด (มหีาชน)
กรรมูการอิสำระ
2558 – ปัจำจำุบัน
บริษัิัท พลาสติิค และหีีบหี่อไทย จำำากััด (มหีาชน)
กรรมูการอิสำระ และกรรมูการตรวิจสำอบ
กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ
2543 – ปัจำจำุบัน
บริษัิัท เอ.เจำ. พลาสท์ จำำากััด (มหีาชน)
รองประธานิกรรมูการ และกรรมูการผูู้้จัดำการ

ติำาแหีน่งกัริริมกัาริ
(ในบริิษััทที�ไม่ได้จำดทะเบียนในติลาดหีลักัทริัพย์) :

ติำาแหีน่งกัริริมกัาริ
(ในบริษิััทจำดทะเบียนในติลาดหีลักัทริพัย์) :

ไมู่มู่

2559 – ปัจำจำุบัน
บริษัิัท เนชั�นแนล เพาเวอริ ์ซัื้พพลาย จำำากััด (มหีาชน)
กรรมูการอิสำระ
2558 – ปัจำจำุบัน
บริษัิัท พลาสติิค และหีีบหี่อไทย จำำากััด (มหีาชน)
กรรมูการอิสำระ และกรรมูการตรวิจสำอบ
กรรมูการสำรรหา และพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ
2543 – ปัจำจำุบัน
บริษัิัท เอ.เจำ. พลาสท์ จำำากััด (มหีาชน)
รองประธานิกรรมูการ และกรรมูการผูู้้จัดำการ

หลักสำูตร Director Certification Program 
รุน่ิที่่� 72/2549 สำมูาคัมูสำ่งเสำรมิูสำถึาบันิ
กรรมูการบรษิััที่ไที่ย ประเที่ศไที่ย
หลักสำูตรผูู้้บรหิารระดัำบสำูงด้ำานิวิิที่ยาการ
พิลังงานิ รุน่ิที่่� 13 (วิพินิ.13)
หลักสำูตรการปฏิิรูปธุรกิจและสำรา้งเคัรอืข่้ายนิวิัตกรรมู 
(Brain) รุน่ิที่่� 1/2560 สำภูาอุตสำาหกรรมูแห่งประเที่ศไที่ย
หลักสำูตรวิิที่ยาการตลาดำทีุ่นิ รุน่ิท่ี่� 9 (วิตที่.)

ไมู่มู่

วิันิที่่่เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั้งแรก   9 ตุลาคัมู 2558
วิันิที่่่เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั้งล่าสำุดำ 27 กุมูภูาพิันิธ์ 2560

อายุ : 49 ป่
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ปริะวั ติิ กัริริมกัาริ

นาย กัริานต์ิ ฉายาวิจำิติริศิลป์
ติำาแหีน่ง : 
กรรมูการอิสำระ 
กรรมูการตรวิจสำอบ 
ประธานิกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

ความสัมพันธิ์ทางคริอบคริวั
ริะหีว่างกัริริมกัาริและผู้บริหิีาริ

กัาริศึกัษัา :

ปริะวัติิกัาริทำางาน
(ในริะยะเวลา 5 ปีย้อนหีลัง) :

หีลักัสูติริกัาริอบริม :

สัดส่วนกัาริถ่อหีุ้นในบริษิััท
ณ วันที� 31 ธิันวาคม 2562 :

ไมู่มู่

    ประกาศน่ิยบัตรช้ัีนิสำูงการบรหิารงานิภูาคัรฐั  
 และกฎหมูายมูหาชีนิ สำถึาบันิพิระปกเกล้า
    The Executive Management Academy,   
 University of California, Los Angeles
    รฐัประศาสำน์ิศาสำตร ์มูหาบัณฑ์ิต    
 จุฬาลงกรณ์มูหาวิิที่ยาลัย
    บรหิารธุรกิจบัณฑ์ิต  มูหาวิิที่ยาลัยรงัสำิต

2558 – ปัจำจำุบัน
บริษิััท พลาสติิค และหีีบหี่อไทย จำำากััด(มหีาชน)
กรรมูการอิสำระ และกรรมูการตรวิจสำอบ
ประธานิกรรมูการสำรรหา และพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

บริษิััท ธินาริกััษั์พัฒนาสินทริพัย์ จำำากััด 
2550 -2551
ผูู้้อำานิวิยการอาวิุโสำฝ่่ายสำื่อสำารองคั์กร
2551 – 2552
ผูู้้อำานิวิยการฝ่่ายบรหิารการตลาดำ
2552 – 2554
ผูู้้อำานิวิยการฝ่่ายการตลาดำ
2554 – 2555
ผูู้้เช่่ียวิชีาญอาวิุโสำ
2555 – 2558
ผูู้้อำานิวิยการฝ่่ายสำื่อสำารองคั์กร
2558 – 2561
ผูู้้อำานิวิยการอาวิุโสำฝ่่ายสำื่อสำารองคั์กร
2561 – ปัจำจำุบัน
ผูู้้ช่ีวิยกรรมูการผูู้้จัดำการ สำายการตลาดำและพิัฒนิาธุรกิจติำาแหีน่งกัริริมกัาริ

(ในบริษิััทจำดทะเบียนในติลาดหีลักัทริพัย์) : 

2558 – ปัจำจำุบัน
บริษิััท พลาสติิค และหีีบห่ีอไทย จำำากััด(มหีาชน)
กรรมูการอิสำระ และกรรมูการตรวิจสำอบ
ประธานิกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาค่ัาตอบแที่นิ

ติำาแหีน่งกัริริมกัาริ
(ในบริษิััทที�ไม่ได้จำดทะเบียนในติลาดหีลักัทริพัย์) :

ไมู่มู่

หลักสำูตร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ิที่่� 225/2559 สำมูาคัมูสำ่งเสำรมิูสำถึาบันิกรรมูการ
บรษิััที่ไที่ย

ไมู่มู่

วิันิที่่�เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั�งแรก 12 ตุลาคัมู 2558
วิันิที่่�เข้้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการคัรั�งล่าสำุดำ 27 กุมูภูาพัินิธ์ 2560

อายุ : 48 ป่
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โคริงสริ้ าง
กัาริจำั ดกัาริ
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โคริงสริ้ างกัาริจำั ดกัาริ

คณะกัริริมกัาริบริิษััท

กัริริมกัาริผู้ มีอำานาจำลงนามแทนบริิษััทฯ

คัณะกรรมูการบรษิััที่ ณ วิันิที่่่ 31 ธันิวิาคัมู 2562 มู่รายช่ืีอดำังน้่ิ

นิายเคัวิินิ คัูมูาร ์ชีารม์ูา

นิายอนิิล กุมูาร ์โคัลิ

นิายวิ่รศักดำิ์ สำุตัณฑ์วิิบูลย์

นิายกิตติภูัต สำุที่ธิสำัมูพิัที่น์ิ

นิายกรานิต์ ฉายาวิิจิตรศิลป์

นิายวิรพิงษั์ วิุฒิพิฤกษ์ั

นิายยาโชีวิาดำันิ โลเฮ่ย

นิางอาราธนิา โลเฮ่ย ชีารม์ูา

นิายธ่รวิิที่ย์ บุษัยโภูคัะ

ลำาดับ ริายช่่อ ติำาแหีน่ง วันที่เข้าดำาริง
ติำาแหีน่ง

ริะยะเวลาที่ดำาริง
ติำาแหีน่ง

9 ตุลาคัมู 2558

12 ตุลาคัมู 2558

9 ตุลาคัมู 2558

9 ตุลาคัมู 2558

12 ตุลาคัมู 2558

9 สำิงหาคัมู 2561

12 ตุลาคัมู 2558

9 ตุลาคัมู 2558

12 ตุลาคัมู 2558

4 ป่

4 ป่

4 ป่

4 ป่

4 ป่

2 ป่

4 ป่

4 ป่

4 ป่

ประธานิกรรมูการ
ประธานิกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ
ประธานิกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่่ยง
กรรมูการสำรรหาและค่ัาตอบแที่นิ
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิารกลุ่มูบรษิััที่

กรรมูการบรหิาร
กรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่่ยง
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิารด้ำานิเที่คันิิคั

กรรมูการอิสำระ
ประธานิกรรมูการตรวิจสำอบ
กรรมูการสำรรหาและค่ัาตอบแที่นิ

กรรมูการอิสำระ
กรรมูการตรวิจสำอบ
กรรมูการสำรรหาและคั่าตอบแที่นิ

กรรมูการอิสำระ
กรรมูการตรวิจสำอบ
ประธานิกรรมูการสำรรหาและค่ัาตอบแที่นิ

กรรมูการผูู้มู้อ่ำานิาจลงนิามูแที่นิบรษิัทัี่ฯคัอื นิายเคัวินิิ คัมููาร ์ชีารม์ูา หรอื นิางอารธนิา โลเฮย่ ชีารม์ูา หรอื นิายอนิิล กมุูาร ์โคัล ิลงลายมูอืช่ืีอ
รว่ิมูกับ นิายธ่รวิิที่ย์ บุษัยโภูคัะ หรอื นิายยาโชีวิาดำันิ โลเฮ่ย รวิมูเป็นิสำองคันิและประที่ับตราสำำาคััญข้องบรษิััที่ฯ

กรรมูการกำากับดำูแลกิจการ
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิารการเงินิ

กรรมูการที่่่ไมู่เป็นิผูู้้บรหิาร

กรรมูการที่่่ไมู่เป็นิผูู้้บรหิาร

กรรมูการบรหิาร
กรรมูการสำรรหาและค่ัาตอบแที่นิ
กรรมูการกำากับดำูแลกิจการ
กรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่่ยง
ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิาร/
กรรมูการผูู้้จัดำการ
กลุ่มูธุรกิจประเที่ศไที่ย
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ขอบเขติอำานาจำและหีน้าที่ ของกัริริมกัาริบริิษััท
ข้อบเข้ตอำานิาจหน้ิาที่่่และคัวิามูรบัผู้ิดำชีอบข้องคัณะกรรมูการบรษิััที่ เป็นิไปตามูกฏิหมูาย 
วิัตถึุประสำงคั์ และข้้อบังคัับข้องบรษิััที่ ตลอดำจนิมูติการประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิที่่่ชีอบดำ้วิยกฎหมูาย ดำังน้่ิ

ปฏิิบัติหน้ิาที่่่ ให้เป็นิไปตามูกฏิหมูาย พิระราชีบัญญัติหลักที่รัพิย์
และตลาดำหลกัที่รพัิย ์วิตัถึปุระสำงคั ์และข้อ้บังคัับข้องบรษิัทัี่ฯ ตลอดำจนิ
มูติคัณะกรรมูการและมูติที่่่ประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิดำ้วิยคัวิามูซ่ืื้อสำัตย์สำุจรติ 
รบัผู้ดิำชีอบ ระมูดัำระวิงั และรกัษัาผู้ลประโยชีน์ิข้องบรษิัทัี่ฯ และผูู้ถ้ึอืหุ้นิ

ดำำาเนิินิการใหฝ่้่ายบรหิารจดัำให้มูร่ะบบบัญช่ี การรายงานิที่างการเงินิ 
และการสำอบบัญช่ี เช่ืีอถึอืไดำ ้ตลอดำจนิระบบคัวิบคุัมูภูายในิท่ี่เ่พิย่งพิอ
และเหมูาะสำมู

กำาหนิดำแผู้นิธุรกิจ และงบประมูาณประจำาปีข้องบริษััที่ รวิมูถึึง
พิิจารณาและที่บที่วินิผู้ลงานิประจำาปี ให้เป็นิไปตามูเป้าหมูายที่่� 
กำาหนิดำไวิ้

พิิจารณาและให้คัวิามูเห็นิเก่�ยวิกับรายการที่่�เก่�ยวิโยงกันิข้องบรษิััที่ 
และบรษิัทัี่ยอ่ย ตามูกฏิเกณฑ์ท์ี่่�เก่�ยวิข้อ้ง

กำาหนิดำนิโยบายและกรอบการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง รวิมูถึงึประเมิูนิคัวิามู
เหมูาะสำมูข้องนิโยบายและกรอบการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยงอยา่งสำมูำาเสำมูอ

ประเมูินิผู้ลการปฏิิบัติงานิข้องคัณะกรรมูการบรษิััที่ประจำาป่ ที่ั้งในิ
รูปแบบการประเมูินิที่ั้งคัณะ และรายบุคัคัล เพิื่อใช้ีเป็นิกรอบในิการ
ที่บที่วินิหน้ิาที่่่และคัวิามูรบัผู้ิดำชีอบ

มูอบหมูายใหบ้คุัคัลอื�นิปฏิิบตักิารอยา่งหนึิ�งอยา่งใดำแที่นิคัณะกรรมูการ
บรษิััที่ไดำ้ การมูอบอำานิาจแก่กรรมูการดัำงกล่าวิจะต้องไมู่เป็นิการ
มูอบอำานิาจหรอืการมูอบอำานิาจช่ีวิงที่่�ที่ำาให้กรรมูการหรอืผูู้้รบัมูอบ
อำานิาจจากกรรมูการสำามูารถึอนิมุูติัรายการที่่�ตนิหรอืบคุัคัลที่่�อาจมู่
คัวิามูข้ดัำแยง้ มู่สำว่ินิไดำเ้สำย่ หรอืมูผู่้ลประโยชีน์ิในิลกัษัณะอื�นิใดำท่ี่�ข้ดัำแยง้
กบัผู้ลประโยชีน์ิข้องบรษิัทัี่ฯ หรอืบรษิัทัี่ยอ่ย

แต่งตั้ งคัณะกรรมูการชุีดำย่อยเพิื่ อช่ีวิยคิัดำ ติดำตามูดำูแลระบบ 
บรหิารจดัำการ และระบบคัวิบคุัมูภูายในิใหเ้ป็นิไปตามูนิโยบายที่่ก่ำาหนิดำ
เช่ีนิ คัณะกรรมูการตรวิจสำอบ คัณะกรรมูการสำรรหาและพิิจารณา 
คั่าตอบแที่นิ คัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่่ยง และคัณะกรรมูการ 
กำากับดำูแลกิจการ และกำาหนิดำให้มู่การประเมิูนิผู้ลการปฏิิบัติงานิ
ประจำาป่ และที่บที่วินิกฏิบัตรข้องกรรมูการชุีดำย่อยทีุ่กชุีดำ

กำาหนิดำนิโยบายและที่ศิที่าง วิสิำยัที่ศัน์ิ เป้าหมูาย คัา่นิิยมู และกลยทุี่ธ์
ข้องบรษิััที่

พิิจารณาและอนิมุูัติการได้ำมูาหรอืจำาหน่ิายไปซึื้�งที่รพัิย์สำินิ และการ
ลงทุี่นิข้องบรษิัทัี่ 

กำาหนิดำโคัรงสำรา้งคัา่ตอบแที่นิและสำวิสัำดำกิาร ข้องพินัิกงานิที่กุระดัำบ
ที่ั�งในิระยะสำั�นิและระยะยาวิ

ดำูแลเรื่องคัวิามูข้ัดำแย้งที่างผู้ลประโยชีน์ิระหวิ่างผูู้้มู่สำ่วินิได้ำเสำ่ย
ข้องบรษิััที่
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คัณะกรรมูการจะตอ้งเข้า้รบัการอบรมู เพิื�อพิฒันิาคัวิามูรูค้ัวิามูสำามูารถึ
ที่่�เก่�ยวิข้อ้งกบัธรุกจิข้องบรษิัทัี่ฯ จากองคัก์รภูายนิอก ตามูนิโยบาย
การพิฒันิาคัวิามูรูค้ัวิามูสำามูารถึข้องบคุัลากรข้องบรษิัทัี่

14
จดัำให้มูน่ิโยบายเก่่ยวิกับการกำากบัดำแูลกจิการที่่เ่ป็นิลายลกัษัณ์อกัษัร
และปรบัใช้ีนิโยบายดำังกล่าวิให้มู่ประสำิที่ธิภูาพิ เพิื่อให้เช่ืีอมูั่นิไดำ้วิ่า
บรษิััที่มู่คัวิามูรบัผู้ิดำชีอบต่อผูู้้เก่่ยวิข้้องทีุ่กกลุ่มูอย่างเป็นิธรรมู

13
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คัณะกรรมูการที่่�ได้ำรบัการแต่งตั�งใหมู่จะต้องเข้้ารบัการปฐมูนิิเที่ศ 
เพิื�อแนิะนิำาแนิวิที่างในิภูาพิรวิมูข้องบรษิัทัี่ฯไมูว่ิา่จะเปน็ิ โคัรงสำรา้งบรษิัทัี่ 
ข้อ้บงัคับับรษิัทัี่ วิตัถึปุระสำงคัข์้องบรษิัทัี่ จรรยาบรรณข้องคัณะกรรมูการ
คัูมู่อืกรรมูการบรษิัทัี่จดำที่ะเบย่นิ นิโยบายต่างๆข้องบรษิัทัี่ ซึื้�งรวิมูถึงึ
นิโยบายการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่ข้องบรษิััที่

พิิจารณาแต่งตั�งผูู้้บรหิารตามูคัำานิิยามูที่่�กำาหนิดำโดำยคัณะกรรมูการ
กำากับหลักที่รัพิย์และตลาดำหลักที่รัพิย์หรือคัณะกรรมูการกำากับ
ตลาดำที่นุิ และเลข้านิกุารบรษิัทัี่ รวิมูที่ั�งพิจิารณาคัา่ตอบแที่นิผูู้บ้รหิาร
ดำงักลา่วิ

พิิจารณากำาหนิดำและแก้ไข้เปล่่ยนิแปลงช่ืีอกรรมูการซ่ึื้งมู่อำานิาจ
ลงนิามูผูู้กพิันิบรษิััที่ไดำ้

15

17

16

บทบาทของปริะธิานกัริริมกัาริ

1

6
5

2

3

4

7

8

เป็นิผูู้น้ิำาข้องคัณะกรรมูการบรษิัทัี่ และเป็นิประธานิในิการประชุีมูคัณะกรรมูการบรษิัทัี่

กำากับดำแูลให้คัณะกรรมูการบรษิัทัี่มู่โคัรงสำรา้งและองค์ัประกอบท่่ี่เหมูาะสำมู

กำากับดำแูลให้มูก่ารเปิดำเผู้ยข้อ้มููลและจัดำการอย่างโปรง่ใสำในิกรณ่ท่ี่มู่ค่ัวิามูข้ดัำแยง้ที่างผู้ลประโยชีน์ิ

เป็นิผูู้น้ิำาในิการประชุีมูผูู้้ถึอืหุน้ิให้เป็นิไปตามูระเบ่ยบวิาระ ข้อ้บงัคับับรษิัทัี่ และกฎหมูาย โดำยจดัำสำรรเวิลาให้เหมูาะสำมู รวิมูที่ัง้เปิดำโอกาสำ
ใหผูู้้ถ้ึอืหุน้ิแสำดำงคัวิามูคัดิำเห็นิอย่างเที่า่เที่ย่มูกันิ และดำแูลให้มูก่ารตอบข้อ้ชัีกถึามู ข้องผูู้ถ้ึอืหุ้นิอย่างเหมูาะสำมูและโปรง่ใสำ

สำนัิบสำนินุิให้เป็นิแบบอย่างที่่ด่ำใ่นิการปฏิิบตัติามูหลกับรรษัทัี่ภูบิาล นิโยบายเก่ย่วิกับการตอ่ต้านิการที่จุรติ หรอืคัอรร์ปัช่ัีนิ
และจรรยาบรรณข้องบรษิัทัี่

เสำรมิูสำรา้งคัวิามูสำมัูพินัิธอ์นัิดำร่ะหวิา่งคัณะกรรมูการบรษิัทัี่กับฝ่่ายจดัำการ และสำนัิบสำนินุิการปฏิิบตัหิน้ิาท่ี่ข่้องกรรมูการผูู้จ้ดัำการใหญ่
และฝ่่ายจัดำการตามูนิโยบายบรษิัทัี่

กำากับดำแูลให้การปฏิิบตัหิน้ิาที่่ข่้องคัณะกรรมูการบรษิัทัี่โดำยรวิมู คัณะกรรมูการชุีดำยอ่ย และกรรมูการบรษิัทัี่แตล่ะคันิ
เป็นิไปอย่างมูป่ระสำทิี่ธภิูาพิและเกดิำประสำทิี่ธผิู้ล

กำากับดำแูลใหมู้ก่ารประเมูนิิผู้ลการปฏิิบตัหิน้ิาที่่ข่้องคัณะกรรมูการบรษิัทัี่โดำยรวิมู กรรมูการบรษิัทัี่รายบุคัคัล ประธานิกรรมูการ และ
กรรมูการชุีดำย่อยชุีดำต่างๆ เพิื่อนิำาผู้ลไปปรับปรุงการปฏิิบัติหน้ิาท่่ี่ และเสำริมูสำร้างคัวิามูรู้คัวิามูสำามูารถึข้องกรรมูการบริษััที่
และกรรมูการชุีดำย่อย

ดำำาเนิินิการประชุีมูคัณะกรรมูการบรษิัทัี่ตามูระเบย่บวิาระ ข้อ้บงัคับัข้องบรษิัทัี่ และกฎหมูาย

สำรปุมูตทิี่่ป่ระชุีมูและสำิง่ท่ี่จ่ะต้องดำำาเนิินิการตอ่ไปอยา่งชัีดำเจนิ

กำาหนิดำใหมู้ก่ารประชุีมูคัณะกรรมูการบรษิัทัี่ โดำยไมูมู่ก่รรมูการบรษิัทัี่ท่ี่มู่าจากฝ่่ายจดัำการ

จัดำสำรรเวิลาอย่างเพิ่ยงพิอ และสำ่งเสำริมูให้กรรมูการบริษััที่ทุี่กคันิอภูิปราย แลกเปล่่ยนิคัวิามูคิัดำเห็นิ
ไดำ้อยา่งเตม็ูที่่เ่ป็นิอสิำระ และใช้ีดำลุยพินิิิจอยา่งรอบคัอบ โดำยคัำานึิงถึงึผูู้มู้ส่ำว่ินิได้ำเสำย่ที่กุฝ่่ายอย่างคัรบถึว้ินิ
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คัณะกรรมูการได้ำแตง่ตัง้คัณะกรรมูการชุีดำย่อยต่างๆ ได้ำแก ่คัณะกรรมูการ
ตรวิจสำอบ คัณะกรรมูการสำรรหาและพิจิารณาคัา่ตอบแที่นิ คัณะกรรมูการ 
บรหิารคัวิามูเสำ่่ยง และคัณะกรรมูการกำากับดำูแลกิจการที่่่ดำ่ เพิื่อปฏิิบัติ
หน้ิาที่่แ่ละนิำาเสำนิอเรือ่งให้แก่คัณะกรรมูการบรษิัทัี่พิจิารณาและรบัที่ราบ 

ณ วิันิที่่่ 31 ธันิวิาคัมู 2562  มู่สำมูาชิีกคัณะกรรมูการตรวิจสำอบ จำานิวินิ 3 ที่่านิ ดำังน้่ิ

คัณะกรรมูการตรวิจสำอบ จัดำตั�งข้ึ�นิเพิื�อที่ำาหน้ิาที่่�ช่ีวิยกรรมูการบรษิััที่
ในิการกำากับดำูแลและตรวิจสำอบคัวิามูถูึกต้องข้องรายงานิที่างการเงินิ
ประสำิที่ธิภูาพิข้องระบบคัวิบคัุมูภูายในิ และการปฏิิบัติตามูกฏิหมูาย 
ระเบ่ยบ และหลกัจรรยาบรรณตา่งๆ เพิื�อสำง่เสำรมิูใหบ้รษิัทัี่มู่การกำากบัดูำแล
กจิการที่่�ดำ ่นิอกจากน่ิ� คัณะกรรมูการตรวิจสำอบจะที่ำาหน้ิาที่่�ในิการสำอบที่านิ
การบรหิารคัวิามูเสำ่�ยงข้องบรษิัทัี่ รวิมูที่ั�งจดัำที่ำารายงานิข้องคัณะกรรมูการ
ตรวิจสำอบ และนิำาเสำนิอแก่คัณะกรรมูการบรษิััที่

สำอบที่านิใหบ้รษิัทัี่มูก่ารรายงานิที่างการเงนิิอยา่งถึกูตอ้ง และเปน็ิไป
ตามูมูาตรฐานิและหลักการบัญช่ีที่่�รบัรองที่ั�วิไป และเปิดำเผู้ยอย่าง
เพิย่งพิอ ที่ั�งงบการเงนิิรายไตรมูาสำและประจำาปใีหต้รงตอ่คัวิามูเปน็ิจรงิ 
คัรบถึ้วินิ เพ่ิยงพิอ และเชืี�อถึือไดำ้ ก่อนิเสำนิอให้คัณะกรรมูการบรษิััที่
พิิจารณา

พิจิารณาเลกิจ้างผูู้ส้ำอบบัญช่ี หากพิบวิา่มูค่ัวิามูไมู่อสิำระ หรอืมู่ปัจจัย 
ที่่่กระที่บต่อบรษิััที่

กำาหนิดำให้มู่การประสำานิคัวิามูเข้้าใจให้อยู่ ในิแนิวิที่างเดำ่ยวิกันิ
ระหวิ่างผูู้้สำอบบัญช่ี คัณะกรรมูการบรษิััที่ และหน่ิวิยงานิตรวิจสำอบ 
ภูายในิ

สำอบที่านิให้บริษััที่มู่ระบบการคัวิบคัุมูภูายในิ และการตรวิจสำอบ
ภูายในิที่่�มู่คัวิามูเหมูาะสำมู และมู่ประสำิที่ธิภูาพิ และพิิจารณาคัวิามู
เป็นิอิสำระข้องหน่ิวิยงานิตรวิจสำอบภูายในิ ซึื้�งรายงานิตรงต่อคัณะ
กรรมูการตรวิจสำอบ ตลอดำจนิใหค้ัวิามูเหน็ิชีอบในิการแตง่ตั�ง ถึอดำถึอนิ 
โยกยา้ย หรอืเลกิจา้ง ผูู้้บรหิารในิฝ่า่ยตรวิจสำอบภูายในิ และประเมิูนิ
คัวิามูเพิย่งพิอข้องระบบการคัวิบคัมุูภูายในิข้องบรษิัทัี่เปน็ิประจำาที่กุปี

สำอบที่านิการปฏิิบัติงานิข้องบรษิััที่ให้เป็นิไปตามูกฏิหมูายวิ่า หลัก
ที่รัพิย์และตลาดำหลักที่รัพิย์แห่ งประเที่ศไที่ย ข้้อกำ าหนิดำข้อง
คัณะกรรมูการกำากับดำูแลหลักที่รัพิย์และตลาดำหลักที่รัพิย์  
และประกาศข้องตลาดำหลักที่รพัิย์ รวิมูถึึงกฏิหมูายที่่่เก่่ยวิข้้องกับ
ธุรกิจข้องบรษิััที่

พิจิารณาคัดัำเลอืกและเสำนิอแตง่ตั�งผูู้ส้ำอบบญัช่ี ซึื้�งมูค่ัวิามูเปน็ิอสิำระ
เพิื�อเป็นิผูู้้สำอบบัญช่ีข้องบรษิััที่ และกำาหนิดำค่ัาตอบแที่นิข้องผูู้้สำอบ
บัญช่ีประจำาปี 

คัณะกรรมูการตรวิจสำอบประกอบด้ำวิยกรรมูการอิสำระอย่างน้ิอย 
3 ท่ี่านิ และตอ้งเปน็ิผูู้มู้ค่ัวิามูรูค้ัวิามูเข้า้ใจ หรอืมูป่ระสำบการณ์ดำา้นิบญัช่ี
และการเงินิที่่�เพิ่ยงพิอท่ี่�จะที่ำาหน้ิาที่่�ในิการสำอบที่านิคัวิามูน่ิาเชืี�อถึือ
ข้องงบการเงินิ ไมู่น้ิอยกวิ่า 1 ที่่านิ ซึื้�งคัณะกรรมูการบรษิััที่เป็นิผูู้้แต่งตั�ง 
ประธานิกรรมูการตรวิจสำอบ หรอืให้ผูู้้ที่่�ไดำ้รบัการแต่งตั�งเป็นิกรรมูการ
ตรวิจสำอบทัี่�งหมูดำ ที่ำาการเลือกประธานิกรรมูการตรวิจสำอบ 

คณะกัริริมกัาริชุดย่อย

โดำยบรษิััที่ ไดำ้จัดำที่ำากฏิบัตรข้องคัณะกรรมูการชุีดำย่อย เพิื่อกำาหนิดำ
หน้ิาที่่่และคัวิามูรบัผู้ิดำชีอบต่างๆ และเปิดำเผู้ยกฏิบัตรต่างดัำงกล่าวิ
บนิเวิ็ปไซื้ต์ข้องบริษััที่ โดำยรายละเอ่ยดำข้องคัณะกรรมูการชุีดำย่อย
มูดั่ำงน้่ิ

1

2

3

ลำาดับ ริายช่�อ ติำาแหีน่ง

นิาย ว่ิระศักดำิ์ สำุตัณฑ์วิิบูลย์

นิาย กิตติภูัต สำุที่ธิสำัมูพิัที่น์ิ

นิาย กรานิต์ ฉายาวิิจิตรศิลป์

ประธานิกรรมูการตรวิจสำอบ

กรรมูการตรวิจสำอบ

กรรมูการตรวิจสำอบ

1. คณะกัริริมกัาริติริวจำสอบ

หีน้าที่ของคณะกัริริมกัาริติริวจำสอบ

1

5 6

3

2

4
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สำอบที่านิและปรับปรุงกฏิบัตรคัณะกรรมูการตรวิจสำอบ เพิื่ อให้
เหมูาะสำมูและสำอดำคัล้องกับพิระราชีบัญญัติหลักที่รัพิย์และตลาดำ
หลักที่รพัิย์ และหลักเกณฑ์์ข้องตลาดำหลักที่รพัิย์แห่งประเที่ศไที่ย

พิจิารณาอนิมุูตัแิผู้นิงานิตรวิจสำอบประจำาป่ข้องหน่ิวิยงานิตรวิจสำอบ
ภูายในิ

รายงานิผู้ลการปฏิิ บั ติ งานิข้องคัณะกรรมูการตรวิจสำอบ
ให้คัณะกรรมูการบรษิััที่ที่ราบ อย่างน้ิอยป่ละ 4 คัรั้ง 

คัณะกรรมูการตรวิจสำอบอาจแสำวิงหาคัวิามูเห็นิท่ี่�เป็นิอิสำระจากที่่�
ปรึกษัาที่่�มู่คัวิามูชีำานิาญในิดำ้านิวิิชีาช่ีพิอื�นิ เมูื�อเห็นิวิ่าจำาเป็นิ
โดำยถึือวิ่าเป็นิคั่าใช้ีจ่ายข้องบรษิััที่

ประเมิูนิผู้ลการปฏิบัติงานิข้องคัณะกรรมูการตรวิจสำอบเป็นิประจำา
ทีุ่กป่ เพิื่อพิิจารณาปรบัปรุง แก้ไข้การดำำาเนิินิการ

กำากับดำูแลหน่ิวิยงานิตรวิจสำอบภูายในิ ที่ำาการตรวิจสำอบสำ่วินิงานิ
ต่างๆ อย่างคัรอบคัลุมูในิประเดำ็นิที่่่ มู่สำาระสำำาคััญ และเสำนิอ แนิวิ
ที่างแก้ไข้ พิรอ้มูเสำนิอแนิะให้ฝ่่ายจัดำการดำำาเนิินิการแก้ไข้ ตลอดำจนิ
ติดำตามูผู้ลการดำำาเนิินิการตามูข้้อเสำนิอแนิะในิกรอบเวิลาที่่่วิางไวิ้

ในิการปฏิิบัติงานิตามูข้อบเข้ตหน้ิาที่่่  ให้คัณะกรรมูการมู่อำานิาจ
เชิีญฝ่่ายบรหิารหรอืพินัิกงานิข้องบรษิััที่ที่่่เก่่ยวิข้้องมูาให้คัวิามูเห็นิ
เข้้ารว่ิมูประชุีมู หรอืสำ่งเอกสำารที่่่เก่่ยวิข้้อง

ปฏิิบัติการอื่นิใดำตามูที่่่คัณะกรรมูการบริษััที่มูอบหมูาย และคัณะ
กรรมูการตรวิจสำอบเห็นิชีอบ เช่ีนิ ที่บที่วินินิโยบายการบริหาร
ที่างการเงินิ และการบรหิารคัวิามูเสำ่่ยง

พิิจารณาสำอบที่านิและเปิดำเผู้ยรายการเก่�ยวิโยงกันิ หรอื รายการท่ี่�
อาจมูค่ัวิามูข้ดัำแยง้ที่างผู้ลประโยชีน์ิ ใหเ้ปน็ิไปตามูกฏิหมูาย ข้อ้บงัคับั
บรษิััที่ ประกาศข้องคัณะกรรมูการกำากับดำูแลหลักที่รพัิย์และตลาดำ
หลักที่รัพิย์ หรือประกาศข้องตลาดำหลักที่รัพิย์แห่งประเที่ศไที่ย
กำาหนิดำ ไวิ้ และเปิดำเผู้ยไวิ้ในิรายงานิประจำาปี

จัดำที่ำารายงานิข้องคัณะกรรมูการตรวิจสำอบ โดำยต้องมู่ข้้อมููล
อย่างน้ิอยตามูท่ี่่ตลาดำหลักที่รัพิย์แห่งประเที่ศไที่ยกำาหนิดำ 
โดำยเปิดำเผู้ยไวิ้ในิรายงานิประจำาป่
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2. คณะกัริริมกัาริสริริหีาและพิจำาริณาค่าติอบแทน

คัณะกรรมูการสำรรหาและพิจิารณาคัา่ตอบแที่นิ จัดำตั�งข้ึ�นิเพิื�อวัิตถึปุระสำงค์ั
การกำากบัดำแูลกิจการที่่�ดำ ่โดำยมูห่น้ิาที่่�พิจิารณาและกำาหนิดำคัา่ตอบแที่นิ
ข้องคัณะกรรมูการ คัณะกรรมูการชุีดำยอ่ยต่างๆ และผูู้้บรหิาร และเสำนิอ 
ต่อคัณะกรรมูการบรษิััที่ เพิื�อข้ออนิุมูัติต่อที่่�ประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิ

คัณะกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิประกอบดำ้วิย 
คัณะกรรมูการ บรษิัทัี่ อย่างน้ิอย 3 คันิ และ ตอ้งมูก่รรมูการอสิำระ อย่างน้ิอย 
1 ในิ 3 ข้องคัณะกรรมูการสำรรหาและพิจิารณาคัา่ตอบแที่นิ โดำยประธานิ
คัณะกรรมูการชุีดำน่ิ�จะต้องเป็นิกรรมูการอิสำระ 

ณ วิันิที่่่ 31 ธันิวิาคัมู 2562  มู่สำมูาชิีกคัณะกรรมูการตรวิจสำอบ จำานิวินิ 3 ที่่านิ ดำังน้่ิ

1

2

3

4

5

ลำาดับ ริายช่่ อ ติำาแหีน่ง

นิาย กรานิต์ ฉายาวิิจิตรศิลป์

นิาย กิตติภูัต สำุที่ธิสำัมูพิัที่น์ิ

นิาย ว่ิระศักดำิ์ สำุตัณฑ์วิิบูลย์ 

นิาย เคัวิินิ คูัมูาร ์ชีารม์ูา

นิาย ธ่รวิิที่ย์ บุษัยโภูคัะ

ประธานิกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาค่ัาตอบแที่นิ

กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาค่ัาตอบแที่นิ 

กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาค่ัาตอบแที่นิ 

กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาค่ัาตอบแที่นิ
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10

หีน้าที�ของคณะกัริริมกัาริสริริหีาและพิจำาริณาค่าติอบแทน

1
2

4

5

6

7

8

3

9

พิจิารณาแผู้นิสำบืที่อดำตำาแหน่ิงผูู้้บรหิาร และผูู้้บรหิารระดำบัสำงู

สำรรหาและคัดัำเลอืกบคุัคัลท่ี่ส่ำมูคัวิรได้ำรบัการเสำนิอช่ืีอเป็นิกรรมูการ ประธานิเจา้หน้ิาท่ี่บ่รหิาร กรรมูการผูู้้จดัำการ และผูู้บ้รหิารระดำบัสำงู 
ภูายใต้กฏิหมูายท่ี่เ่ก่ย่วิข้อ้ง ดำงัน้่ิ

พิิจารณากรอบคั่าตอบแที่นิระดำับบรหิาร นิอกเหนืิอจาก ข้้อ 3. โดำยกรอบอำานิาจดำังกล่าวิ ไดำ้รบัการอนิุมูัติจากคัณะกรรมูการบรษิััที่
และให้อยู่ในิการดำำาเนิินิการข้องกรรมูการผูู้้จัดำการ

คัณะกรรมูการทีุ่กคัณะมู่หน้ิาที่่่ที่ำาแบบประเมูินิตนิเอง ที่ั้งรายบุคัคัล และรายคัณะ เป็นิประจำาทีุ่กป่ เพิื่อนิำาไปประมูวิลผู้ลและนิำาเสำนิอ 
ต่อคัณะกรรมูการบรษิััที่ เพิื่อนิำาไปเปิดำเผู้ยในิรายงานิประจำาป่

ประธานิกรรมูการสำรรหาและพิิจารณามู่หน้ิาที่่่รายงานิผู้ลการดำำาเนิินิงานิประจำาป่ข้องคัณะ เพิื่อเสำนิอต่อคัณะกรรมูการบรษิััที่ 
และนิำาไปเปิดำเผู้ยในิรายงานิประจำาป่

จัดำที่ำารายงานิคัณะกรรมูการชุีดำย่อย โดำยต้องมู่ข้้อมููลอย่างน้ิอยตามูที่่่ตลาดำหลักที่รพัิย์แห่งประเที่ศไที่ยกำาหนิดำ โดำยเปิดำเผู้ย
ไวิ้ในิรายงานิประจำาป่ข้องบรษิััที่

สำอบที่านิและปรบัปรุงกฏิบัตรคัณะกรรมูการชุีดำย่อยอยู่เสำมูอ เพิื่อให้เหมูาะสำมูและสำอดำคัล้องกับพิระราชีบัญญัติหลักที่รพัิย์
และตลาดำหลักที่รพัิย์ และหลักเกณฑ์์ข้องตลาดำหลักที่รพัิย์แห่งประเที่ศไที่ย

คัณะกรรมูการสำรรหามู่หน้ิาที่่่พิิจารณาคั่าตอบแที่นิ ดัำงน้่ิ

รายงานิผู้ลการปฏิิบัติงานิต่อคัณะกรรมูการอย่างน้ิอยป่ละ 2 คัรั้ง

ประเมิูนิผู้ลการปฏิิบัติงานิเป็นิประจำาทีุ่กป่ เพิื่อพิิจาณาปรบัปรุงแก้ไข้การดำำาเนิินิการต่อไป

กำาหนิดำหลกัเกณฑ์์การพิจิารณาบุคัคัลท่ี่ส่ำมูคัวิรไดำร้บัการเสำนิอช่ืีอ เพิือ่แต่งตัง้เป็นิกรรมูการ ประธานิ 
เจ้าหน้ิาที่่บ่รหิาร กรรมูการผูู้จ้ดัำการ และผูู้บ้รหิารระดำบัสำงูข้องบรษิัทัี่

คัา่ตอบแที่นิข้องกรรมูการ และกรรมูการชุีดำยอ่ย เพิือ่เสำนิอตอ่คัณะกรรมูการบรษิัทัี่เห็นิชีอบ และเสำนิอ
ตอ่ที่่ป่ระชุีมูผูู้้ถึอืหุน้ิเพิือ่พิจิารณา

หลักเกณฑ์์การพิิจารณาต้องสำอดำคัล้องกับกฏิหมูายและข้้อกำาหนิดำที่่่เก่่ยวิข้้อง โดำยต้องมู่บุคัคัลที่่่มู่
คัณุสำมูบัติตามูกฏิหมูาย และข้อ้กำาหนิดำข้องตลาดำหลกัที่รพัิย์

คัา่ตอบแที่นิข้องผูู้บ้รหิารระดำบัสำงู เพิือ่เสำนิอตอ่คัณะกรรมูการบรษิัทัี่ เพิือ่รบัที่ราบ
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3. คณะกัริริมกัาริบริหิีาริความเสี�ยง

คัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยงจดัำตั�งข้ึ�นิ โดำยมูว่ิตัถึปุระสำงค์ั เพิื�อปฏิิบตั ิ
หน้ิาที่่�ช่ีวิยเหลอืคัณะกรรมูการบรษิัทัี่ ในิการบรหิารงานิดำา้นิการบรหิาร
คัวิามูเสำ่�ยงในิดำ้านิต่างๆ เช่ีนิ คัวิามูเสำ่�ยงดำ้านิการเงินิ คัวิามูเสำ่�ยงดำ้านิ 
การคั้า และคัวิามูเสำ่�ยงดำ้านิอัตราแลกเปล่�ยนิ เป็นิต้นิ โดำยพิิจารณา
กำาหนิดำกรอบนิโยบายการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง รวิมูถึงึตดิำตามูผู้ล และเสำนิอ 
ต่อคัณะกรรมูการบรษิััที่ เพิื�อพิิจารณาและบรหิารจัดำการคัวิามูเสำ่�ยง

คัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยงประกอบดำ้วิย คัณะกรรมูการบรษิััที่ 
อย่างน้ิอย 3 คันิ โดำยคัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยงไดำ้รบัการอนิุมูัต ิ
แต่งตั�งจากคัณะกรรมูการบรษิััที่

ณ วิันิที่่่ 31 ธันิวิาคัมู 2562 มู่สำมูาชิีกคัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่่ยง จำานิวินิ 3 ที่่านิ ดำังน้่ิ

1

2

3

ลำาดับ ริายช่�อ ติำาแหีน่ง

นิาย เคัวิินิ คูัมูาร ์ชีารม์ูา

นิาย ธ่รวิิที่ย์ บุษัยโภูคัะ

นิาย อนิิล กุมูาร ์โคัลิ

ประธานิกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง

กรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง

กรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง

หีน้าที่ของคณะกัริริมกัาริบริหิีาริความเสี่ยง

พิิจารณากำาหนิดำนิโยบายและกรอบการบริหารคัวิามูเสำ่่ ยง 
ให้สำอดำคัล้อง กับเป้าหมูายและกลยุที่ธ์ดำ้านิคัวิามูยั่งยืนิข้องบรษิััที่ 
ระหวิ่างผูู้้บรหิารระดำับสำูงและคัณะกรรมูการบรษิััที่

จัดำที่ำาคัู่มูือบรหิารคัวิามูเสำ่่ยง ประกอบด้ำวิยข้ั้นิตอนิการดำำาเนิินิงานิ 
หลักเกณฑ์์การประเมิูนิ และแนิวิที่างการบรหิารคัวิามูเสำ่่ยง

ให้คัำาปรกึษัาและคัำาแนิะนิำาในิดำ้านิการบรหิารคัวิามูเสำ่่ยง สำ่งเสำรมิูและกระตุ้นิให้การบรหิารคัวิามูเสำ่่ยงเป็นิวิัฒนิธรรมูองคั์กร 
โดำยให้ทีุ่กคันิตระหนัิกถึึงคัวิามูสำำาคััญข้องการบรหิารคัวิามูเสำ่่ยง

ติดำตามูและประเมูินิคัวิามูเสำ่่ยงที่่่สำำาคััญข้ององคั์กร และพิัฒนิา
กรอบการบริหารคัวิามูเสำ่่ยง ตลอดำจนิกระบวินิการ และวิิธ่การ 
ประเมูินิคัวิามูเสำ่่ยง

สำื่อสำารกับคัณะกรรมูการตรวิจสำอบเก่่ยวิกับคัวิามูเสำ่่ยงที่่่สำำาคััญ 
เพิื่อเช่ืีอมูโยงกับการคัวิบคัุมูภูายในิ

ประเมิูนิและอนิุมูัติแผู้นิการจัดำการคัวิามูเสำ่่ ยงที่่่ เหมูาะสำมู และ
ให้ไดำ้รบัการปฏิิบัติที่ั่วิที่ั้งองคั์กร

ติดำตามูคัวิามูเสำ่่ยงที่างกลยุที่ธ์ และคัวิามูเสำ่่ยงดำ้านิการปฏิิบัติการ
ที่่่สำำาคััญ วิิเคัราะห์และประเมิูนิสำถึานิการณ์ต่างๆ ท่่ี่คัาดำวิ่าจะเกิดำ
คัวิามูเสำ่่ยง และอาจสำ่งผู้ลกระที่บต่อการปฏิิบัติการ และรายงานิ
คัวิามูเสำ่่ยงที่่่มู่ผู้ลกระที่บอย่างมู่นัิยสำำาคััญต่อคัณะกรรมูการบรษิััที่

1

7
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3

2

8

4
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รายงานิต่อคัณะกรรมูการบริษััที่ในิเรื�องการบริหารจัดำการ
คัวิามูเสำ่�ยง เพิื�อใหค้ัณะกรรมูการบรษิัทัี่ที่ราบอยา่งน้ิอยปีละ 2 คัรั�ง

กรรมูการที่กุคัณะมู่หน้ิาท่ี่ป่ระเมูนิิตนิเอง ที่ัง้รายบคุัคัล และรายคัณะ 
เป็ นิประจำ า ทุี่ กป่  เพิื่ อนิำ า ไปประมูวิลผู้ล และนิำ า เสำนิอต่ อ
คัณะกรรมูการบรษิััที่ เพิื่อนิำาไปเปิดำเผู้ยในิรายงานิประจำาป่

9 10

4. คณะกัริริมกัาริกัำากัับดูแลกัิจำกัาริ

คัณะกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ จัดำตั�งข้ึ�นิเพิื�อวิัตถึุประสำงคั์ การดำำาเนิินิ
กิจการตามูหลักการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่ข้องบรษิััที่ เพิื�อให้บรษิััที่ได้ำรบั
การจัดำอันิดำับการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่จากองค์ักรภูายนิอก ได้ำอย่าง
มู่มูาตรฐานิในิระดำับบรษิััที่มูหาชีนิ และรายงานิผู้ลการประเมูินิพิรอ้มู
ข้้อเสำนิอแนิะ รายงานิแก่คัณะกรรมูการบริษััที่ เพิื�อกำาหนิดำนิโยบาย 
ต่างๆ ให้สำอดำคัล้องกับหลักการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่

คัณะกรรมูการกำากับดำูแลกิจการประกอบด้ำวิย คัณะกรรมูการบริษััที่ 
และเลข้านิุการบรษิััที่ รวิมูที่ั�งสำิ�นิ 3 คันิ โดำยคัณะกรรมูการกำากับดูำแล
กิจการ ได้ำรบัการแต่งตั�งจากคัณะกรรมูการบรษิััที่

ณ วิันิที่่่ 31 ธันิวิาคัมู 2562 มู่สำมูาชิีกคัณะกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ จำานิวินิ 3 ที่่านิ ดำังน้่ิ

1

2

3

ลำาดับ ริายช่่ อ ติำาแหีน่ง

นิาย เคัวิินิ คูัมูาร ์ชีารม์ูา

นิาย ธ่รวิิที่ย์ บุษัยโภูคัะ

นิาย วิรพิงษั์ วิุฒิพิฤกษั์

ประธานิกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ

กรรมูการกำากับดำูแลกิจการ

กรรมูการกำากับดำูแลกิจการ

จัดำที่ำารายงานิคัณะกรรมูการบริหารคัวิามูเสำ่่ยง โดำยต้องมู่ข้้อมููล
อย่ างน้ิ อย ตามูท่ี่่ ตลาดำหลั กที่รัพิย์ แห่ งประเที่ศไที่ยกำ าหนิดำ
โดำยเปิดำเผู้ย ไวิ้ในิรายงานิประจำาป่

รายงานิผู้ลการปฏิิบัติงานิข้องคัณะให้คัณะกรรมูการบรษิััที่ที่ราบ 
อย่างน้ิอย ป่ละ 2 คัรั้ง

ประธานิคัณะกรรมูการบริหารคัวิามูเสำ่่ยงมู่หน้ิาที่่่จัดำที่ำารายงานิ 
ผู้ลการดำำาเนิินิงานิข้องคัณะ เพิื่อนิำาเสำนิอต่อคัณะกรรมูการบริษััที่ 
และนิำาไปเปิดำเผู้ยในิรายงานิประจำาป่

สำอบที่านิและปรบัปรงุกฏิบตัรคัณะกรรมูการชุีดำย่อย เพิือ่ใหเ้หมูาะสำมู 
และสำอดำคัล้องกับพิระราชีบัญญัติหลักที่รพัิย์และตลาดำหลักที่รพัิย์
และหลักเกณฑ์์ข้องตลาดำหลักที่รพัิย์แห่งประเที่ศไที่ย

ประเมิูนิผู้ลการปฏิิบัติงานิข้องคัณะเป็นิประจำาทีุ่กป่ เพิื่อพิิจารณา 
ปรบัปรุงและแก้ไข้ การดำำาเนิินิงานิ

12

14

11

13

15
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จัดำที่ำารายงานิคัณะกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ โดำยต้องมู่ข้้อมููล 
อยา่งน้ิอย ตามูท่ี่ต่ลาดำหลกัที่รพัิยแ์ห่งประเที่ศไที่ยกำาหนิดำ โดำยเปิดำเผู้ย
ไวิ้ในิรายงานิประจำาป่ข้องบรษิััที่

รายงานิผู้ลการปฏิิบัติงานิข้องคัณะให้คัณะกรรมูการบรษิััที่ที่ราบ
อย่างน้ิอยป่ละ 2 คัรั้ง

จัดำให้คัณะกรรมูการทีุ่กคัณะที่ำาแบบประเมูินิตนิเอง ที่ั้งรายบุคัคัล
และรายคัณะเป็นิประจำาทีุ่กป่ เพิื่อนิำาไปประมูวิลผู้ลและนิำาเสำนิอ 
ต่อคัณะกรรมูการบรษิััที่ เพิื่อนิำาไปเปิดำเผู้ยไวิ้ในิรายงานิประจำาป่

ประธานิกรรมูการกำากับดำูแลกิจการมู่หน้ิาที่่่ จัดำที่ำารายงานิผู้ล
การดำำาเนิินิงานิข้องคัณะ เพิื่ อเสำนิอต่อคัณะกรรมูการและนิำาไป
เปิดำเผู้ยไวิ้ในิรายงานิประจำาป่

สำอบที่านิและปรบัปรุงกฏิบัตรคัณะอยู่เสำมูอ เพิื่อให้เหมูาะสำมู และ
สำอดำคัลอ้งกับพิระราชีบัญญัติหลกัที่รพัิย์และตลาดำหลกัที่รพัิย์ และ
หลักเกณฑ์์ข้องตลาดำหลักที่รพัิย์แห่ง-ประเที่ศไที่ย

ประเมูินิผู้ลการปฏิิบัติงานิข้องคัณะเป็นิประจำาทีุ่กป่ เพิื่อพิิจารณา 
ปรบัปรุงและแก้ไข้การดำำาเนิินิงานิ

สำรา้งคัวิามูเช่ืีอมูั่นิวิ่ากระบวินิการ การกำากับดำูแลกิจการข้องบรษิััที่
มูค่ัวิามูเหมูาะสำมู และมู่คัวิามูถูึกต้องและชีอบธรรมู เช่ีนิ คัวิามูถูึกตอ้ง 
ข้องงบการเงินิ การปฏิิบัติตามูกฏิหมูายและจริยธรรมู ตลอดำจนิ
ผูู้้มู่สำ่วินิไดำ้เสำ่ยข้องบริษััที่ทีุ่กกลุ่มู

สำร้างคัวิามูเช่ืีอมูั่นิวิ่ากระบวินิการกำากับดำูแลกิจการข้องบริษััที่
มูค่ัวิามูเหมูาะสำมูในิการป้องกนัิและลดำคัวิามูข้ดัำแยง้ที่างผู้ลประโยชีน์ิ 

7

9

5 6

3

8

4

10

หีน้าที่ของคณะกัริริมกัาริกัำากัับดูแลกัิจำกัาริ

กำาหนิดำนิโยบายดำ้านิการกำากับดำูแลกิจการ เพิื่อให้คัณะกรรมูการ
บริษััที่พิิจารณาและอนิุมูัตินิโยบายดำังกล่าวิ รวิมูถึึงติดำตามูให้มู่
การปฏิิบัติตามูนิโยบาย และจัดำให้มู่การที่บที่วินิและปรับปรุง
นิโยบายเป็นิประจำา

ประสำานิงานิให้มู่การประเมูินิผู้ลการปฏิิบัติ งานิประจำาป่ข้อง
ประธานิกรรมูการ กรรมูการรายบุคัคัล คัณะกรรมูการที่ั้ งชุีดำ 
และคัณะกรรมูการชุีดำย่อยต่างๆ

1 2
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กัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ลำ าดั บ ริายช่่ อ

คณะกัริริมกัาริ
บริิษััท

(7 คริั้ ง)

คณะกัริริมกัาริ
ติริวจำสอบ

(4 คริั้ ง)

คณะกัริริมกัาริ
กัำากัับดูแล
กัิจำกัาริที�ดี
(2 คริั�ง)

คณะกัริริมกัาริ
สริริหีาและ
ค่าติอบแทน

(2 คริั้ ง)

คณะกัริริมกัาริ
บริิหีาริ

ความเสี�ยง
(2 คริั�ง)

นิาย เคัวิินิ คูัมูาร ์ชีารม์ูา

นิาย ธ่รวิิที่ย์ บุษัยโภูคัะ 

นิายอนิิล กุมูาร ์โคัลิ 

นิางอาราธนิา โลเฮ่ย ชีารม์ูา 

นิายยาโชีวิาดัำนิ โลเฮ่ย 

นิาย วิ่ระศักดำิ์ สำุตัณฑ์วิิบูลย์ 

นิาย กิตติภูัต สำุที่ธิสำัมูพิัที่น์ิ

นิาย กรานิต์ ฉายาวิิจิตรศิลป์

นิายวิรพิงษั์ วิุฒิพิฤกษ์ั

อัตราการเข้้าประชุีมูเฉล่่ย (รอ้ยละ)

5/7

7/7

6/7

7/7

7/7

7/7

7/7

6/7

-

92.86

-

-

-

-

-

4/4

4/4

3/4

-

91.67

2/2

2/2

-

-

-

2/2

2/2

2/2

-

100

2/2

2/2

-

-

-

-

-

-

2/2

100

2/2

2/2

2/2

-

-

-

-

-

-

100

ในิการประชุีมูป่ 2562 บรษิััที่ไดำ้จัดำประชุีมูคัณะกรรมูการบรษิััที่ข้ึ้นิ
ที่ั้งสำิ้นิ 7 คัรั้ง โดำยคัณะกรรมูการบริษััที่มู่อัตราการเข้้าร่วิมูประชุีมู
ร้อยละ 92.86 ซ่ึื้งตามูหลักการกำากับดำูแลกิจการท่่ี่ดำ่ กำาหนิดำให้

กรรมูการบรษิัทัี่เข้า้รว่ิมูประชุีมูอย่างน้ิอยรอ้ยละ 75 ข้องการประชุีมู
ที่ั้ งหมูดำ ซ่ึื้ งกรรมูการบริษััที่เข้้าร่วิมูประชุีมูมูากกวิ่าร้อยละ 75 
จำานิวินิ 8 ท่ี่านิ อยู่ที่่่รอ้ยละ 92.86

ผู้บริิหีาริ

1

2

3

4

5

6

7

8

ลำ าดั บ ริายช่่ อ ติำ าแหีน่ ง

นิาย เคัวิินิ คูัมูาร ์ชีารม์ูา

นิายธ่รวิิที่ย์ บุษัยโภูคัะ

นิายชีรน่ิาถึ คัาสำิ

นิายนิิมูิต คิัชีอ บาเที่่ย

นิายอนิิล กุมูาร ์โคัลิ 

นิายวิรพิงษั์ วิุฒิพิฤกษ์ั 

นิายซูื้ยก ชิีตลังเก

นิายคัณิต ธนิาวิุธิไกร

ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิารกลุ่มูบรษิััที่

ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิารกลุ่มูธุรกิจประเที่ศไที่ย

ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิารกลุ่มูธุรกิจประเที่ศอินิเดำ่ย (บรษิััที่ย่อย)

ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิารกลุ่มูธุรกิจสำหรฐัอาหรบั เอมูิเรตสำ์ (บรษิััที่ย่อย)

ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิารฝ่่ายเที่คันิิคั 

ประธานิเจ้าหน้ิาท่่ี่บรหิารสำายการเงินิกลุ่มูบรษิััที่

ประธานิเจ้าหน้ิาท่่ี่บรหิารการเงินิกลุ่มูธุรกิจอินิเดำ่ยและสำหรฐัอาหรบั เอมูิเรตสำ์ 

ผูู้้ช่ีวิยผูู้้อำานิวิยการสำายบัญช่ี
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โคริงสริ้างองค์กัริ

คณะกัริริมกัาริบริิ ษัั ท

คณะกัริริมกัาริ
บริหิีาริความเส่ียง

ปริะธิานเจำ้าหีน้าท่ีบริหิีาริ
กัลุ่มธิุริกิัจำปริะเทศอินเดีย

(บริษิััทย่อย)

ปริะธิานเจำา้หีน้าทีบ่ริหิีาริ
กัลุ่มธิุริกัิจำสหีริฐัอาหีริบั 
เอมิเริติส์ (บริษิััทย่อย)

เลขานุกัาริบริษิััท ฝ่่ายติริวจำสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี

คณะกัริริมกัาริ
กัำากัับดูแลกิัจำกัาริ

ปริะธิานเจำ้าหีน้าที่บริหิีาริ
กัลุ่มบริษิััท

ปริะธิานเจำ้าหีน้าที่บริหิีาริ
กัลุ่มธิุริกัิจำปริะเทศไทย

ปริะธิานเจำ้าหีน้าที่บริหิีาริกัาริเงิน
กัลุ่มบริษิััท

คณะกัริริมกัาริ
ติริวจำสอบ

คณะกัริริมกัาริ
สริริหีาและพิจำาริณา

ค่าติอบแทน
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ทัี่�งน่ิ� อำานิาจในิการดำำาเนิินิการดำังกล่าวิข้้างต้นิข้องคัณะกรรมูการบรหิาร ไมู่รวิมูถึึงการอนิุมูัติรายการใดำๆ ที่่�ตนิเองหรอืบุคัคัลที่่�มู่คัวิามู 
ข้ดัำแยง้ที่างผู้ลประโยชีน์ิ มูส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ หรอือาจมูค่ัวิามูขั้ดำแยง้ที่างผู้ลประโยชีน์ิในิลกัษัณะอื�นิใดำกับบรษิัทัี่หรอืบรษิัทัี่รว่ิมู

เหน็ิชีอบกจิการใดำๆ ก่อนินิำาเสำนิอต่อคัณะกรรมูการบรษิัทัี่

อนิุมูัติการจ่ายโบนัิสำ และจำานิวินิเงินิ ซึื้�งใช้ีปรบัเงินิเดำือนิพินัิกงานิ 
ประจำาปภีูายในิงบประมูาณประจำาปี

แสำวิงหาโอกาสำที่ำาธรุกจิใหมู ่เสำนิอใหค้ัณะกรรมูการบรษิัทัี่พิจิารณา
อนิมุูตัิ

พิิจารณากลั�นิกรองการจัดำซืื้�อ หรอืจำาหน่ิายที่รพัิย์สำินิที่่�สำำาคััญข้อง
บรษิัทัี่เสำนิอตอ่คัณะกรรมูการบรษิัทัี่ 

แตง่ตั�ง ปลดำออก เลกิจา้ง ผูู้บ้รหิารระดำบัสำงู

กำากบัดูำแลใหมู้ก่ารปฏิิบตัติามูนิโยบายการกำากบัดูำแลกิจการข้องบรษิัทัี่

ปฏิิบตังิานิอื�นิๆ ตามูที่่�คัณะกรรมูการบรษิัทัี่มูอบหมูาย

จดัำโคัรงสำรา้งและระเบย่บงานิภูายในิ เพิื�อใหเ้กดิำประสำทิี่ธภิูาพิสำงูสำดุำ ที่บที่วินิผู้ลการดำำาเนิินิงานิเปน็ิระยะ เพิื�อหาแนิวิที่างแกไ้ข้อยา่งรวิดำเรว็ิ 
ใหบ้รรลเุปา้หมูายธรุกจิ

7

9

5 6

3

8

4

10

11

หีน้าที�ของคณะกัริริมกัาริบริหิีาริ

บรหิารงานิให้เปน็ิไปตามูวิัตถึุประสำงคั์ เปา้หมูาย แนิวิที่าง นิโยบาย
แผู้นิงานิ และงบประมูาณข้องบรษิัทัี่ฯ ตามูที่่�คัณะกรรมูการไดำก้ำาหนิดำ 
ภูายใต้ข้อบเข้ตที่่�ไดำร้บัมูอบอำานิาจจากคัณะกรรมูการบรษิัทัี่

กำาหนิดำแนิวิที่าง กลยุที่ธ์ และแผู้นิธุรกิจ เพิื�อปฏิิบัติภูารกิจให้บรรลุ
เปา้หมูาย
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คัณะกรรมูการบรษิัทัี่เป็นิผูู้พ้ิจิารณาแตง่ตัง้กรรมูการผูู้้จดัำการ ซ่ึื้งจะ 
ดำำารงตำาแหน่ิงกรรมูการผูู้้จัดำการข้องบรษิัทัี่จดำที่ะเบย่นิเพิย่งแหง่เด่ำยวิ 
เพิื่อให้มู่เวิลาเพิ่ยงพิอในิการบรหิารดำูแลการดำำาเนิินิธรุกิจข้องบรษิััที่
ใหเ้ป็นิไปตามูวิตัถึปุระสำงคัท์ี่่ไ่ดำก้ำาหนิดำไวิ ้เพิือ่สำรา้งมูลูคัา่กจิการสำงูสำดุำ
ให้แก่ผูู้้ ถึือหุ้นิ ซ่ึื้งข้ึ้นิตรงต่อคัณะกรรมูการบริหารและประธานิ

ทัี่�งน่ิ� การมูอบอำานิาจดำังกล่าวิข้้างต้นิให้กรรมูการผูู้้จัดำการ จะไมู่สำามูารถึอนิุมูัติรายการใดำๆ ที่่�ตนิเองหรือบุคัคัลที่่�มู่คัวิามูข้ัดำแย้งที่าง 
ผู้ลประโยชีน์ิ มูส่ำว่ินิได้ำเสำย่ หรอือาจมูค่ัวิามูข้ดัำแยง้ที่างผู้ลประโยชีน์ิในิลกัษัณะอื�นิใดำกับบรษิัทัี่ บรษิัทัี่ยอ่ย หรอืบรษิัทัี่รว่ิมู

กรรมูการบรหิาร โดำยคัณะกรรมูการบรหิารจะเป็นิผูู้้ประเมูินิผู้ลการ 
ปฏิิบัติงานิข้องกรรมูการผูู้้จัดำการเป็นิประจำาทุี่กป่ รวิมูที่ั้งกำาหนิดำ
คั่าตอบแที่นิข้องกรรมูการผูู้้จัดำการ โดำยไดำ้กำาหนิดำอำานิาจกรรมูการ
ผูู้้จัดำการเป็นิ ดำังน้่ิ

อนิมุูตักิารแต่งตั�งที่่�ปรกึษัาตา่งๆ ที่่�จำาเปน็ิต่อการดำำาเนิินิงานิ

มู่อำานิาจออกคัำาสำั�ง ระเบ่ยบ ประกาศ บันิที่ึก เพิื�อให้การปฏิิบัติงานิ
เปน็ิไปตามูนิโยบายและผู้ลประโยชีน์ิข้องบรษิัทัี่ และเพิื�อรกัษัาระเบย่บ
วิินัิยการที่ำางานิภูายในิบรษิัทัี่

มูอ่ำานิาจกระที่ำาการและแสำดำงตนิเปน็ิตวัิแที่นิบรษิัทัี่ตอ่บคุัคัลภูายนิอก 
ในิกจิการที่่�เก่�ยวิข้อ้งและเปน็ิประโยชีน์ิตอ่บรษิัทัี่

ปฏิิบัติหน้ิาท่ี่�อื�นิๆ ตามูท่ี่�ได้ำรบัมูอบหมูายจากคัณะกรรมูการบรษิััที่ 
หรอืคัณะกรรมูการบรหิาร หรอืประธานิกรรมูการบรหิาร เปน็ิคัราวิๆ ไป

มูอ่ำานิาจจา้ง แต่งตั�ง โยกย้าย ปลดำออก เลกิจา้ง กำาหนิดำอตัราค่ัาจา้ง 
ใหบ้ำาเหน็ิจรางวิลั ปรบัข้ึ�นิเงนิิเดำอืนิ คัา่ตอบแที่นิ โบนัิสำ ข้องพินัิกงานิ 
ทัี่�งหมูดำข้องบรษิัทัี่ นิอกเหนืิอจากตำาแหน่ิงที่่�ตอ้งไดำร้บัการอนิมุูตัจิาก 
คัณะกรรมูการบรหิาร

มูอ่ำานิาจอนิมุูตัแิละมูอบอำานิาจช่ีวิงอนิมุูตักิารเบกิจา่ย เพิื�อการจดัำซืื้�อ 
จดัำจา้ง ซึื้�งที่รพัิยส์ำนิิและบรกิารเพิื�อประโยชีน์ิข้องบรษิัทัี่ รวิมูที่ั�งอนิมุูตัิ
การดำำาเนิินิการที่างการเงินิ เพิื�อธุรกรรมูต่างๆ ข้องบริษััที่ ภูายในิ
งบประมูาณและวิงเงินิ ที่่�คัณะกรรมูการบรษิััที่หรอืคัณะกรรมูการ 
บรหิารใหอ้ำานิาจไวิ้
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หีน้าที่ของกัริริมกัาริผู้จำัดกัาริ

เปน็ิผูู้้บรหิารจัดำการและคัวิบคัุมูดำูแลการดำำาเนิินิการ ที่่�เก่�ยวิข้้องกับ 
การบรหิารงานิที่ั�วิไปข้องบรษิัทัี่

ปฏิิบัติตามูแนิวิที่างและนิโยบายท่ี่�คัณะกรรมูการบรษิััที่ หรอืคัณะ 
กรรมูการบรหิาร หรอืประธานิกรรมูการบรหิารกำาหนิดำ
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เลขานุกัาริบริิษััท

เลข้านิุการบริษััที่ จะต้องปฏิิบัติหน้ิาที่่่ตามูท่ี่่กำาหนิดำในิ มูาตรา 
89/15 และมูารตรา 89/16 ข้องพิระราชีบัญญติหลักที่รัพิย์ 
และตลาดำหลักที่รพัิย์ (ฉบับที่่่ 4) พิ.ศ.2551 ซ่ึื้งมู่ผู้ลบังคัับใช้ีในิวิันิท่ี่่

31 สำิงหาคัมู 2551 ดำ้วิยคัวิามูรับผิู้ดำชีอบ คัวิามูระมัูดำระวิัง และ

ซ่ืื้อสำตัยส์ำจุรติ รวิมูที่ัง้ตอ้งปฏิิบตัใิห้เป็นิไปตามูกฏิหมูาย วิตัถึปุระสำงคั์
ข้้อบังคัับข้องบริษััที่ มูติคัณะกรรมูการบริษััที่ ตลอดำจนิมูติข้อง 
การประชุีมู ผูู้้ถึือหุ้นิ ท้ัี่งน้่ิ เลข้านิุการบรษิััที่ มู่ดัำงน้่ิ
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จัดำที่ำาและเก็บรกัษัาเอกสำาร ดำังต่อไปน้่ิ

ดำำาเนิินิการอื่นิๆ ตามูที่่่คัณะกรรมูการกำากับตลาดำทุี่นิประกาศกำาหนิดำ

จัดำให้มู่การประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิและประชุีมูคัณะกรรมูการบรษิััที่ ให้เป็นิไปตามูกฎหมูาย ข้้อบังคัับบรษิััที่ และหลักการปฏิิบัติท่ี่่ดำ่

เก็บรกัษัารายงานิการมู่สำ่วินิไดำ้เสำ่ย ซ่ึื้งจัดำที่ำาโดำยกรรมูการและผูู้้บรหิารและรายงานิตามูที่่่กฎหมูายกำาหนิดำ

ดำูแลให้บรษิััที่ย่อยมู่การปฏิิบัติตามูกฎหมูายและกฎระเบ่ยบ

ดำูแลให้มู่การเปิดำเผู้ยข้้อมููลและรายงานิสำารสำนิเที่ศต่อหน่ิวิยงานิที่่่กำากับดำูแลให้เป็นิไปตามูกฎหมูายและกฎระเบ่ยบ

พิัฒนิาคัวิามูรู้ที่่่จำาเป็นิต่อการปฏิิบัติหน้ิาที่่่เลข้านิุการบรษิััที่อย่างสำมูำ่าเสำมูอ

ก.  ที่ะเบ่ยนิกรรมูการ

คั.  หนัิงสำือนัิดำประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิ และรายงานิการประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิ

ข้.  หนัิงสำือนัิดำประชุีมูคัณะกรรมูการ รายงานิการประชุีมูคัณะกรรมูการ และรายงานิประจำาป่
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เก็บรกัษัารายงานิการมู่สำว่ินิไดำ้เสำย่เก็บรกัษัารายงานิการมู่สำว่ินิไดำ้เสำย่ที่่่รายงานิโดำยกรรมูการหรอืผูู้้บรหิาร และจัดำสำง่สำำาเนิารายงานิ
การมู่สำ่วินิไดำ้เสำ่ยตามูมูาตรา 89/14 ให้ประธานิคัณะกรรมูการ และประธานิกรรมูการตรวิจสำอบที่ราบภูายในิ 7 วิันิที่ำาการ
นัิบแต่วิันิที่่่บรษิััที่ไดำ้รบัรายงานิน้ัินิ

ให้คัำาแนิะนิำาเบื้องต้นิแก่กรรมูการ ในิเรื่องที่่่เก่่ยวิข้้องกับข้้อกฎหมูายและกฎระเบ่ยบดำ้านิหลักที่รพัิย์ ตลอดำจนิข้้อบังคัับบรษิััที่
และติดำตามูให้มู่การปฏิิบัติอย่างถึูกต้องและสำมูำ่าเสำมูอ รวิมูถึึงรายงานิการเปล่่ยนิแปลงที่่่มู่นัิยสำำาคััญต่อคัณะกรรมูการ

จัดำที่ำารายงานิการประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิและรายงานิการประชุีมูคัณะกรรมูการบรษิััที่ และติดำตามูให้มู่การปฏิิบัติอย่างถึูกต้องตามูมูติ
ที่่่ประชุีมู

จัดำที่ำาและเก็บรักษัาที่ะเบ่ยนิกรรมูการ รายงานิประจำาป่บริษััที่ หนัิงสำือเชิีญประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิ หนัิงสำือเชิีญประชุีมูกรรมูการบริษััที่ 
รายงานิการประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิ และรายงานิการประชุีมูคัณะกรรมูการบรษิััที่

จัดำให้มู่การเปิดำเผู้ยให้ที่ันิเวิลาในิการรายงานิสำารสำนิเที่ศท่ี่่จำาเป็นิต่อสำำานัิกงานิคัณะกรรมูการกำากับหลักที่รพัิย์และตลาดำหลักที่รพัิย์  
และตลาดำหลักที่รพัิย์แห่งประเที่ศไที่ย (ที่ั้งภูาษัาไที่ยและภูาษัาอังกฤษั)

ช่ีวิยเหลือการปฏิิบัติงานิข้องคัณะกรรมูการบรษิััที่ โดำยรวิมูถึึงให้คัำาปรกึษัาเบื�องต้นิและข้้อเสำนิอแนิะที่่�เก่�ยวิข้้องกับข้้อกฎหมูาย 
กฎระเบ่ยบ การกำากับดำูแลกิจการ และหลักปฏิิบัติที่่�ดำ่ที่่�เก่�ยวิข้้องกับคัณะกรรมูการบรษิััที่และคัณะกรรมูการชุีดำย่อย

สำนัิบสำนินุิกรรมูการ เพิื่อให้แน่ิใจวิ่ากรรมูการมู่ข้้อมููลและคัวิามูรูเ้พิ่ยงพิอต่อการที่ำาหน้ิาที่่่อย่างมู่ประสำทิี่ธภิูาพิ และรายงานิ
ในิรายงานิประจำาป่
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บริษััที่ฯ มู่นิโยบายให้กรรมูการและผูู้้บริหารข้องบริษััที่ รายงานิ
การเปล่่ยนิแปลงการถึือคัรองหลักที่รัพิย์ข้องบริษััที่ฯ รวิมูถึึงการ
เปล่ย่นิแปลงการถึอืคัรองหลกัที่รพัิย์ข้องคัูส่ำมูรสำและบตุรที่่ย่งัไมูบ่รรลุ

รายละเอ่ยดำเก่่ยวิกับเลข้านิุการบรษิััที่ ณ วิันิที่่่ 31 ธันิวิาคัมู 2562

นาย วริพงษั์ วุฒิพฤกัษั์
อายุ 48 ปี

    คัุณวิุฒิการศึกษัา
 - ปรญิญาโที่  MBA (Finance & International Business) 
  University of ST. Thomas 
 - ปรญิญาตร ่บรหิารธุรกิจบัณฑ์ิต (การเงินิการธนิาคัาร)   
  มูหาวิิที่ยาลัยธรรมูศาสำตร ์
 - ปรญิญาตร ่นิิติศาสำตรบ์ัณฑ์ิต มูหาวิิที่ยาลัยสำุโข้ที่ัยธรรมูาธิราชี
 - หลักสำูตร Strategic CFO รุน่ิ 4 ตลาดำหลักที่รพัิย์
  แห่งประเที่ศไที่ย

นิิติภูาวิะข้องบุคัคัลดำังกล่าวิ (ถ้ึามู่) โดำยให้นิำาสำ่งสำำาเนิาแบบรายงานิ
การเปล่ย่นิแปลงการถึอืคัรองหลกัที่รพัิย ์(แบบฟื้อรม์ู 59) ตอ่เลข้านิกุาร
บรษิััที่ เพิื่อนิำาเสำนิอต่อท่่ี่ประชุีมูคัณะกรรมูการ

    ประสำบการณ์ที่ำางานิ 
  บรษิััที่ พิลาสำติคัและห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ) 
  - 2560-ปัจจุบันิ: ประธานิเจ้าหน้ิาท่่ี่บรหิารสำายการเงินิ
  บรษิััที่ ไที่ยโซื้ลารเ์อ็นิเนิอย่่ จำากัดำ (มูหาชีนิ) 
  - 2560-2560: ประธานิเจ้าหน้ิาท่่ี่บรหิารสำายการเงินิ 
  บรษิััที่ บางจากปิโตรเล่ยมู จำากัดำ (มูหาชีนิ) 
 - 2559-2560: ผูู้้จัดำการวิางแผู้นิการเงินิและภูาษั่

ริายงานกัาริถ่อคริองหีลักัทริพัย์ของกัริริมกัาริผู้บริหิีาริ

ลำาดับ ริายช่่อ

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

นิาย เคัวิินิ คูัมูาร ์ชีารม์ูา

คัู่สำมูรสำ/บุตรท่ี่�ยังไมู่บรรลุนิิติภูาวิะ

 นิาย ธ่รวิิที่ย์ บุษัยโภูคัะ

คัู่สำมูรสำ/บุตรท่ี่�ยังไมู่บรรลุนิิติภูาวิะ 

นิาย อนิิล กุมูาร ์โคัลิ

คัู่สำมูรสำ/บุตรท่ี่�ยังไมู่บรรลุนิิติภูาวิะ

 นิาง อาราธนิา โลเฮ่ย ชีารม์ูา 

คัู่สำมูรสำ/บุตรท่ี่�ยังไมู่บรรลุนิิติภูาวิะ

นิาย ยาโชีวิาดัำนิ โลเฮ่ย

คัู่สำมูรสำ/บุตรท่ี่�ยังไมู่บรรลุนิิติภูาวิะ

นิาย วิ่ระศักดิำ� สำุตัณฑ์วิิบูลย์

คัู่สำมูรสำ/บุตรท่ี่�ยังไมู่บรรลุนิิติภูาวิะ

นิาย กิตติภัูต สำุที่ธิสำัมูพิัที่น์ิ

คัู่สำมูรสำ/บุตรท่ี่�ยังไมู่บรรลุนิิติภูาวิะ

นิาย กรานิต์ ฉายาวิิจิตรศิลป์

คัู่สำมูรสำ/บุตรท่ี่�ยังไมู่บรรลุนิิติภูาวิะ

นิาย วิรพิงษ์ั วิฒุิพิฤกษ์ั

คัู่สำมูรสำ/บุตรท่ี่�ยังไมู่บรรลุนิิติภูาวิะ

นิาย คัณิต ธนิาวิฒุิไกร

คัู่สำมูรสำ/บุตรท่ี่�ยังไมู่บรรลุนิิติภูาวิะ

31 ธิันวาคม 
2561

จำำานวนหีุ้ น TPAC (หีุ้ น)
31 ธิันวาคม 

2562

เปลี�ยนแปลง
เพิ�ม/(ลด)

คณะกัริริมกัาริ

ผู้บริหิีาริ

0

0

9,560,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,560,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ผู้ถ่อหีุ้นริายใหีญ่ 10 อันดับแริกั (ณ วันที่ 31 ธิันวาคม 2562)

สัดส่วนผู้ถ่อหีุ้นติามปริะเภทของผู้ถ่อหีุ้น ณ วันที่ 31 ธิันวาคม 2562

โคริงสริ้างเงินทุน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ลำ าดั บ ช่่ อ

0% 50%10% 60%20%

สถาบันในปริะเทศ ริายย่อยในปริะเทศ สถาบันติ่างปริะเทศ ริายย่อยติ่างปริะเทศ นาย อานุช

70%30% 80%40% 90% 100%

จำำานวนหีุ้น สัดส่วน

225,688,192

22,786,200

13,351,700

9,560,000

8,797,704

7,857,800

7,730,400

4,303,900

3,599,900

2,100,400

69.11%

6.98%

4.09%

2.93%

2.69%

2.41%

2.37%

1.32%

1.10%

0.64%

นิาย อานิุชี โลเฮ่ย

นิาย เอกวิฒุิ เนืิ�องจำานิงค์ั

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

นิาย ธ่รวิิที่ย์ บุษัยโภูคัะ

บรษิััที่ THAI NVDR จำากัดำ

Morgan Stanley & Co. International Plc

นิางสำาวิ อนิุตรย์่ เนืิ�องจำานิงค์ั

นิาย พิรชัีย รตันินินิที่ชัียสำุข้

นิาย นิิติ เนืิ�องจำานิงค์ั

นิาย สำุเมูธ เจนิกุลประสำูตร

20.97% 69.60%

2.85% 0.02%

6.56%

บรษิัทัี่ฯ มูน่ิโยบายการจา่ยเงนิิปนัิผู้ลในิอตัราไมูน้่ิอยกว่ิารอ้ยละ 30
ข้องกำาไรสำุที่ธิ หลังหักภูาษั่เงินิไดำ้นิิติบุคัคัล และเงินิสำำารองตามู
กฎหมูาย ที่ั�งน่ิ� การจ่ายเงนิิปนัิผู้ลอาจมูก่ารเปล่�ยนิแปลงไดำ ้ข้ึ�นิอยูก่บั 
ผู้ลประกอบการ แผู้นิการข้ยายธุรกิจ สำภูาพิคัล่อง คัวิามูจำาเป็นิ 

และคัวิามูเหมูาะสำมูอื�นิๆ ในิอนิาคัต โดำยให้อำานิาจคัณะกรรมูการ 
ข้องบรษิัทัี่ฯ พิจิารณาและการดำำาเนิินิการดำงักลา่วิ จะตอ้งกอ่ใหเ้กดิำ
ประโยชีน์ิสำงูสำดุำตอ่ผูู้ถ้ึอืหุน้ิ 

นโยบายกัาริจ่ำายเงินปันผล
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ในิป่ 2562 บรษิััที่ไดำ้ประกาศจ่ายเงินิปันิผู้ลจากกำาไรสำทุี่ธจิากการดำำาเนิินิงานิข้องบรษิััที่ในิป่ 2562 จำานิวินิ 0.125 บาที่ต่อหุ้นิ โดำยจะเสำนิอ 
ต่อที่่่ประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิ

ปริะวัติิกัาริจำ่ายเงินปันผล

กัิจำกัริริมกัาริที่เกัี่ยวกัับนักัลงทุน

เงินิปันิผู้ลต่อหุ้นิ (บาที่)

อัตราผู้ลตอบแที่นิเงินิปันิผู้ล (%)*

อัตราการจ่ายเงินิปันิผู้ล (%)

0.21

2.90%

51.98%

0.13

1.12%

30.72%

-

N/A

N/A

0.125

1.25%

30.07%

* อตัราผู้ลตอบแที่นิเงนิิปนัิผู้ลคัำานิวิณจากราคัาปิดำในิแตล่ะช่ีวิงระยะเวิลาข้องการดำำาเนิินิงานิในิปนัีิ�นิๆ
** บรษิัทัี่ ไดำป้ระกาศจา่นิเงนิิปนัิผู้ลสำำาหรบัป ี2562 หุน้ิละ 0.125 บาที่ ซึื้�งการจ่ายนัิ�นิขึ้�นิอยู่กบัมูตทิี่่�ประชุีมูผูู้ถ้ึอืหุน้ิประจำาป ี2563 

ในิปี 2562 บรษิััที่ไดำ้เพิิ�มูทีุ่นิจดำที่ะเบ่ยนิ โดำยการออกหุ้นิสำามัูญเพิิ�มูทุี่นิจำานิวินิ 72,732,324 หุ้นิ มููลค่ัาท่ี่�ตราไวิ้หุ้นิละ 1 บาที่ และเสำนิอข้าย 
ใหแ้กผูู่้ถ้ึอืหุน้ิเดำมิู ณ ราคัา 11 บาที่ตอ่หุน้ิ

- บรษิัทัี่ไดำมู้ก่ารพิบปะกับที่างนัิกวิเิคัราะหห์ลกัที่รพัิย์ ในิวัินิท่ี่� 3 กนัิยายนิ 2562 โดำยมูนั่ิกวิเิคัราะหทั์ี่�งสำิ�นิ 4 คันิ จาก asset plus,AIRA และ ZCOM
- บรษิัทัี่ไดำร้บัการเชิีญใหเ้ข้า้พิบจากนัิกลงที่นุิสำถึาบนัิรายหนึิ�ง ในิวินัิที่่� 27 กันิยายนิ 2562

กัาริเพิ�มทนุจำดทะเบยีน

กัาริพบปะนักัวเิคริาะหีแ์ละนักัลงทนุ

FY 2559 FY 2560 FY 2561 FY 2562**
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นโยบายสริริหีา
และพิจำาริณาค่าติอบแทน
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กัาริแติ่งติั�งและกัาริถอดถอนกัริริมกัาริบริษัิัท

1

4

3

5

2

ในิการประชุีมูสำามัูญประจำาปทีี่กุคัรั�ง ใหก้รรมูการจำานิวินิไมูน้่ิอยกวิา่ 1 ในิ 3 ข้องจำานิวินิกรรมูการที่ั�งหมูดำในิคัณะกรรมูการพิน้ิจาก
ตำาแหน่ิงตามูวิาระ ถึา้จำานิวินิกรรมูการท่ี่�จะแบง่ออกใหต้รงเปน็ิ 3 สำว่ินิไมูไ่ด้ำ กใ็หอ้อกโดำยจำานิวินิท่ี่�ใกลท่้ี่�สำดุำกบัสำว่ินิ 1 ในิ 3 และกรรมูการ
ที่่�พิน้ิจากตำาแหน่ิงมูส่ำทิี่ธไิดำร้บัการเลอืกตั�งใหมูอ่ก่

ในิกรณ่ที่่�ตำาแหน่ิงกรรมูการวิ่างลงเพิราะเหตุอื�นินิอกจากถึึงคัราวิออกตามูวิาระ ให้คัณะกรรมูการบรษิััที่มู่มูติ ด้ำวิยคัะแนินิเสำ่ยง 
ไมู่น้ิอยกวิ่า 3 ในิ 4 ข้องจำานิวินิกรรมูการที่่�เหลืออยู่ เลือกบุคัคัลซึื้�งมู่คุัณสำมูบัติและไมู่มู่ลักษัณะต้องห้ามูตามูพิระราชีบัญญัติ
บรษิััที่มูหาชีนิจำากัดำ พิ.ศ. (ตามูที่่�มู่การแก้ไข้เพิิ�มูเติมู) เข้้าเป็นิกรรมูการแที่นิในิการประชุีมูคัณะกรรมูการบรษิััที่คัราวิต่อไป เวิ้นิแต่
วิาระข้องกรรมูการจะเหลือน้ิอยกวิ่า 2 เดำือนิ

ที่่�ประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิอาจลงมูติให้กรรมูการคันิใดำออกจากตำาแหน่ิงก่อนิถึึงคัราวิออกตามูวิาระได้ำดำ้วิยคัะแนินิเสำ่ยงไมู่น้ิอยกวิ่า 3 ในิ 4
ข้องจำานิวินิผูู้้ถึือหุ้นิซึื้�งมูาประชุีมูและมู่สำิที่ธิออกเสำ่ยง และมู่หุ้นินัิบรวิมูกันิไดำ้ไมู่น้ิอยกวิ่าถึึ�งหนึิ�งข้องจำานิวินิหุ้นิที่่�ถืึอโดำยผูู้้ถึือหุ้นิที่่�มูา
ประชุีมูและมู่สำิที่ธิออกเสำ่ยง

นิอกจากการพิน้ิตำาแหน่ิงตามูวิาระแลว้ิ กรรมูการพ้ินิตำาแหน่ิงเมูื�อ ตาย ลาออก ข้าดำคัณุสำมูบัต ิหรอืมูล่กัษัณะตอ้งหา้มูตามูพิระราชีบญัญตัิ
บรษิััที่มูหาชีนิจำากัดำ พิ.ศ. 2535 (ตามูที่่�ไดำ้มู่การแก้ไข้เพิิ�มูเติมู) ที่่�ประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิมู่มูติให้ออก หรอืศาลมู่คัำาสำั�งให้ออก

ใหท้ี่่�ประชุีมูผูู้ถ้ึอืหุน้ิมูส่ำทิี่ธแิตง่ตั�งกรรมูการตามูหลกัเกณฑ์แ์ละวิธิก่าร ดำงัตอ่ไปน่ิ�

ผูู้ถ้ึอืหุน้ิแตล่ะคันิจะใช้ีคัะแนินิเสำย่งที่่�มูอ่ยูท่ี่ั�งหมูดำเลอืกตั�งบคุัคัลคันิเดำย่วิ หรอืหลายคันิเปน็ิกรรมูการ 
กไ็ดำ ้แตจ่ะแบง่คัะแนินิเสำย่งใหแ้กบ่คุัคัลใดำมูากน้ิอยเพิย่งใดำไมู่ไดำ้

ผูู้ถ้ึอืหุน้ิแตล่ะคันิมูค่ัะแนินิเสำย่งเที่า่กบัหนึิ�งหุน้ิตอ่หนึิ�งเสำย่ง

บุคัคัลซึื้�งได้ำรบัคัะแนินิเสำ่ยงสำูงสำุดำตามูลำาดัำบลงมูาเป็นิผูู้้ไดำ้รบัการเลือกตั�งเป็นิกรรมูการเที่่าจำานิวินิ
กรรมูการที่่�จะพิงึเลอืกตั�งในิคัรั�งนัิ�นิ ในิกรณ่ที่่�บคุัคัลซึื้�งไดำร้บัการเลอืกตั�งในิลำาดัำบถึดัำลงมูามูค่ัะแนินิเสำย่ง
เที่า่กนัิเกนิิจำานิวินิกรรมูการที่่�จะพึิงมูห่รอืจะพิงึเลอืกตั�งในิคัรั�งนัิ�นิ ใหผูู้้เ้ปน็ิประธานิเปน็ิผูู้อ้อกเสำย่งช่ี�ข้าดำ

การแตง่ตัง้และการถึอดำถึอนิคัณะกรรมูการบรษิัทัี่ เป็นิไปตามูหลกัเกณฑ์แ์ละวิิธก่ารท่ี่ก่ำาหนิดำในิกฏิหมูาย และข้อ้บงัคัับข้องบรษิัทัี่ ซ่ึื้งสำรปุได้ำดำงัน้่ิ

กัาริสริริหีา กัาริแต่ิงตัิ�ง และกัาริพิจำาริณาค่าติอบแทน
กัริริมกัาริและผู้บริิหีาริริะดับสูง

คุณสมบัติิกัริริมกัาริ

มู่คัุณสำมูบัติถูึกต้องและไมู่มู่ลักษัณะต้องห้ามูตามูกฏิหมูายบรษิััที่
มูหาชีนิจำากดัำ กฏิหมูายหลกัที่รพัิย์และตลาดำหลกัที่รพัิย ์กฏิระเบย่บ
ข้อ้บังคับับรษิัทัี่ฯ และหน่ิวิยงานิกำากบัดำแูลที่่�เก่�ยวิข้อ้ง และการกำากบั
ดำแูลกิจการที่่�ดำข่้องบรษิัทัี่ และในิกรณ่ที่่�เปน็ิการสำรรหาบุคัคัลเพิื�อดำำารง
ตำาแหน่ิงกรรมูการอสิำระข้องบรษิัทัี่ฯ บคุัคัลดำงักลา่วิ ตอ้งมูค่ัณุสำมูบตั ิ
ตามูนิิยามูกรรมูการอิสำระข้องบรษิััที่ และกรณ่กรรมูการตรวิจสำอบ
จะต้องมู่คัุณสำมูบัติเพิิ�มูเติมูเป็นิไปตามูที่่�กฏิหมูายกำาหนิดำ

เป็นิผูู้้ที่รงคัุณวิุฒิที่่�มู่คัวิามูรู้ คัวิามูสำามูารถึ ทัี่กษัะ ประสำบการณ์
คัวิามูเช่ี�ยวิชีาญที่่�หลากหลายอันิเป็นิประโยชีน์ิต่อการดำำาเนิินิงานิ
ข้องบรษิัทัี่

มู่คัวิามูเป็นิอิสำระ ปฏิิบัติหน้ิาที่่�กรรมูการดำ้วิยคัวิามูระมูัดำระวิัง 
มู่คัวิามูซืื้�อสำัตย์ มู่สำุข้ภูาพิร่างกายที่่�แข้็งแรงและจิตใจท่ี่�สำมูบูรณ์
สำามูารถึทีุ่มู่เที่ในิการที่ำางานิใหก้บัรษิัทัี่ไดำอ้ย่างเตม็ูที่่�

มู่ประวิตักิารที่ำางานิท่ี่�ด่ำไมูป่ระกอบกจิการหรอืเปน็ิหุ้นิสำว่ินิในิหา้งหุน้ิสำว่ินิ 
หรอืเปน็ิหุน้ิสำว่ินิไมูจ่ำากดัำคัวิามูรบัผู้ดิำชีอบในิหา้งหุน้ิสำว่ินิจำากดัำ หรอืเปน็ิ
กรรมูการข้องบรษิััที่เอกชีนิหรอืบรษิััที่มูหาชีนิอื�นิที่่�ประกอบกิจการ
เหมูอืนิกนัิ และเปน็ิการแข้ง่ข้นัิกบักจิการข้องบรษิัทัี่ เวิน้ิแตไ่ดำแ้จง้ให้
ที่่�ประชุีมูผูู้ถ้ึอืหุน้ิที่ราบกอ่นิมูมู่ตแิตง่ตั�ง และไดำป้ฏิิบตัติามูกฏิหมูาย
ที่่�เก่�ยวิข้้องแล้วิ
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คุณสมบัติิกัริริมกัาริอิสริะ

กัาริดำาริงติำาแหีน่งของกัริริมกัาริอิสริะ

ถึอืหุน้ิไมูเ่กนิิ 1 % ข้องจำานิวินิหุน้ิที่่�มูส่ำทิี่ธอิอกเสำย่งที่ั�งหมูดำข้องบรษิัทัี่ 
ทัี่�งน่ิ�ให้นัิบรวิมูการถึือหุ้นิข้องผูู้้ที่่�เก่�ยวิข้้องข้องกรรมูการอิสำระราย
นัิ�นิ ๆ ดำว้ิย

ไมูเ่ปน็ิกรรมูการที่่�ไดำ้รบัการแตง่ตั�งข้ึ�นิเพิื�อเปน็ิตวัิแที่นิข้องกรรมูการ
ข้องบรษิัทัี่ ผูู้้ถึอืหุน้ิรายใหญ่ หรอืผูู้ถ้ึอืหุน้ิซึื้�งเปน็ิผูู้ท้ี่่�เก่�ยวิข้อ้งกับผูู้ถ้ึอื
หุ้นิรายใหญ่

ไมู่มู่ลักษัณะอื�นิใดำที่่�ที่ำาให้ไมู่สำามูารถึให้คัวิามูเห็นิอย่างเป็นิอิสำระ
เก่�ยวิกับการดำำาเนิินิงานิข้องบริษััที่ รวิมูถึึงบริษััที่ใหญ่ บริษััที่ย่อย 
บรษิัทัี่รว่ิมู ผูู้้ถึอืหุน้ิรายใหญ ่หรอืผูู้มู้อ่ำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษิัทัี่

ไมู่เป็นิหรอืเคัยเป็นิผูู้้สำอบบัญช่ีข้องบรษิััที่ และไมู่เป็นิผูู้้ถึือหุ้นิที่่�มู่นัิย 
ผูู้้มู่อานิาจคัวิบคัุมู หรอืหุ้นิสำ่วินิข้องสำำานัิกงานิสำอบบัญช่ี ซืื้�งมู่ผูู้้สำอบ
บญัช่ีข้องบรษิััที่ เวิ้นิแต่จะไดำ้พิ้นิจากการมู่ลักษัณะดำังกล่าวิมูาแล้วิ
ไมู่น้ิอยกว่ิา 2 ปี

ไมู่เป็นิหรือเคัยเป็นิผูู้้ให้บริการที่างวิิชีาช่ีพิใดำๆ ซึื้�งรวิมูถึึงการให ้
บริการเป็นิที่่�ปรึกษัากฎหมูายหรือที่่�ปรึกษัาที่างการเงินิ ซึื้�งไดำ้รับ 
คั่าบรกิารเกินิกวิ่า 2 ล้านิบาที่ต่อปีจากบรษิััที่ และไมู่เป็นิผูู้้ถืึอหุ้นิ 
ที่่�มู่นัิย ผูู้้มู่อำานิาจคัวิบคุัมู หรอืหุ้นิสำ่วินิข้องผูู้้ให้บรกิารที่างวิิชีาช่ีพิ
นัิ�นิด้ำวิย เวิ้นิแต่จะไดำ้พิ้นิจากการมู่ลักษัณะดำังกล่าวิมูาแล้วิไมู่น้ิอย
กวิ่า 2 ปี

ไมูเ่ปน็ิหรอืเคัยเปน็ิกรรมูการท่ี่�มู่สำว่ินิรว่ิมูบรหิารงานิ ลกูจา้ง พินัิกงานิ 
ท่ี่�ปรึกษัาท่ี่�ได้ำเงินิเดืำอนิประจำาหรือผูู้้มู่ อำานิาจคัวิบคุัมูข้องบริษััที่ 
เวิน้ิแตจ่ะไดำพ้ิน้ิจากการมูล่กัษัณะดำงักลา่วิมูาแลว้ิไมูน้่ิอยกวิา่ 2 ปี

ไมู่ประกอบกิจการที่่�มู่สำภูาพิอย่างเดำ่ยวิกันิและเป็นิการแข้่งข้ันิที่่�มู่
นัิยกับกิจการข้องบรษิััที่หรอืบรษิััที่ย่อย หรอืไมู่เป็นิหุ้นิสำ่วินิที่่�มู่นัิย
ในิห้างหุ้นิสำ่วินิ หรอืเป็นิกรรมูการที่่�มู่สำ่วินิรว่ิมูบรหิารงานิ ลูกจ้าง 
พินัิกงานิ ท่ี่�ปรกึษัา ท่ี่�รบัเงนิิเดืำอนิประจำา หรอืถึอืหุ้นิเกนิิ 1% ข้องจำานิวินิ
หุ้นิท่ี่�มู่สำิที่ธิออกเสำ่ยงทัี่�งหมูดำข้องบริษััที่อื�นิ ซึื้�งประกอบกิจการที่่�
มูส่ำภูาพิอย่างเดำย่วิกันิและเปน็ิการแข้ง่ขั้นิที่่�มูนั่ิยกับกิจการข้องบรษัิัที่
หรอืบรษิัทัี่ยอ่ย

ไมู่เป็นิบุคัคัลที่่�มู่คัวิามูสัำมูพิันิธ์ที่างสำายโลหิตข้องกรรมูการรายอื�นิ 
ผูู้บ้รหิารบรษิัทัี่ ผูู้้ถึอืหุน้ิรายใหญ ่ผูู้้มูอ่ำานิาจคัวิบคัมุู หรอืบคุัคัลที่่�จะ
ไดำ้รับการเสำนิอให้เป็นิกรรมูการ ผูู้้บริหารหรือผูู้้มู่อำานิาจคัวิบคัุมู 
ข้องบรษิัทัี่หรอืบรษิัทัี่ยอ่ย

ไมู่มูห่รอืเคัยมูค่ัวิามูสำมัูพินัิธท์ี่างธรุกจิกบับรษิัทัี่ในิลกัษัณะที่่�อาจเปน็ิ
การข้ัดำข้วิางการใช้ีวิิจารณญาณอย่างอิสำระข้องตนิ รวิมูที่ั�งไมู่เป็นิ
หรอืเคัยเป็นิผูู้้ถึือหุ้นิท่ี่�มู่นัิย หรอืผูู้้มู่อำานิาจคัวิบคัุมูข้องผูู้้ท่ี่�มู่คัวิามู
สำมัูพินัิธท์ี่างธรุกจิกบับรษิัทัี่ เวิน้ิแตจ่ะไดำพ้ิน้ิจากการมูล่กัษัณะดำงักลา่วิ
มูาแล้วิไมู่น้ิอยกวิ่า 2 ปี
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วิาระการดำำารงตำาแหน่ิงข้องกรรมูการอิสำระข้องบรษิััที่ไมู่คัวิรเกินิ 9 ปี
ตดิำตอ่กันินัิบจากวินัิแรกที่่�เข้า้ดำำารงตำาแหน่ิง อยา่งไรกต็ามู เมูื�อคัรบวิาระ 9 ป ี

กรรมูการอสิำระอาจดำำารงตำาแหน่ิงตอ่ไปได้ำ โดำยคัณะกรรมูการจะพิจิารณา
อยา่งสำมูเหตสุำมูผู้ล ถึงึคัวิามูเปน็ิอสิำระข้องกรรมูการอสิำระรายนัิ�นิ
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คุณสมบัติิของกัริริมกัาริติริวจำสอบ

เง่่อนไขกัาริจำ่ายค่าติอบแทนคณะกัริริมกัาริ ริะหีว่างปี 2561 - 2562

เบี้ยปริะชุม

ค่าติอบแทนคณะกัริริมกัาริและผู้บริหิีาริริะดับสูง

ไดำ้รบัแต่งตั�งจากคัณะกรรมูการหรอืที่่�ประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิข้องบรษิััที่ให้
เปน็ิกรรมูการตรวิจสำอบ

มูค่ัณุสำมูบัตเิปน็ิกรรมูการอสิำระ

ไมู่เปน็ิกรรมูการที่่�ได้ำรบัมูอบหมูายจากคัณะกรรมูการให้ตัดำสำินิใจในิ
การดำำาเนิินิกิจการข้องบริษััที่ บริษััที่ใหญ่ บริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วิมู 
บรษิััที่ย่อยลำาดำับเดำ่ยวิกันิ ผูู้้ถึือหุ้นิรายใหญ่ หรอืผูู้้มู่อำานิาจคัวิบคุัมู 
ข้องบรษิัทัี่

มู่คัวิามูรูแ้ละประสำบการณ์เพิ่ยงพิอท่ี่�จะสำามูารถึที่ำาหน้ิาที่่�ในิฐานิะ
กรรมูการตรวิจสำอบ ที่ั�งน่ิ� ตอ้งมูก่รรมูการตรวิจสำอบอยา่งน้ิอย 1 คันิ
ที่่�มู่คัวิามูรูแ้ละประสำบการณ์เพิ่ยงพิอที่่�จะสำามูารถึที่ำาหน้ิาท่ี่�ในิการ
สำอบที่านิคัวิามูน่ิาเชืี�อถึอืข้องงบการเงนิิ

ไมู่เป็นิกรรมูการข้องบรษิััที่ใหญ่ บรษิััที่ย่อย หรอืบรษิััที่ย่อยลำาดำับ
เดำย่วิกนัิเฉพิาะที่่�เปน็ิบรษิัทัี่จดำที่ะเบย่นิ 
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คั่าตอบแที่นิที่่่เป็นิตัวิเงินิ

2561 2562

ประธานิกรรมูการ

กรรมูการ

กรรมูการตรวิจสำอบ

กรรมูการสำรรหาและพิิจารณาค่ัาตอบแที่นิ

คัณะกรรมูการชุีดำย่อยอื�นิๆ

80,000 บาที่/ไตรมูาสำ

65,000 บาที่/คันิ/ไตรมูาสำ

30,000 บาที่/คันิ/การเข้้าประชุีมู

40,000 บาที่/คันิ/การเข้้าประชุีมู

ไมู่มู่

80,000 บาที่/ไตรมูาสำ

65,000 บาที่/คันิ/ไตรมูาสำ*

30,000 บาที่/คันิ/การเข้้าประชุีมู

40,000 บาที่/คันิ/การเข้้าประชุีมู

ไมู่มู่

*ในิปี 2562 ถึ้าหากมู่การประชุีมูคัณะกรรมูการบรษิััที่ เกินิ 6 คัรั�ง 
ที่างบริษััที่จะจ่ายเบ่�ยประชุีมูให้แก่คัณะกรรมูการอิสำระ จำานิวินิ 

43,333 บาที่/คันิ/การเข้า้ประชุีมู สำำาหรบัการประชุีมูคัณะกรรมูการ
คัรั�งที่่� 7 ถึึง 11.
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ค่าติอบแทนคณะกัริริมกัาริริะหีว่างปี 2561 - 2562

ค่าติอบแทนที�ไม่ใช่ติัวเงิน

ค่าติอบแทนคณะกัริริมกัาริริายบุคคล

ไมู่มู่

2561 2562

จำานิวินิกรรมูการ (คันิ)

คัา่ตอบแที่นิ (พินัิบาที่)

8

2,740.00

8

2,896.99

1

2

3

4

5

6

7

8

ลำ าดั บ ช่�อ เบี้ ยปริะชุ ม 
(พั นบาท)

เบี้ ยปริะชุ มพิ เศษั
(พั นบาท)

ริวมทั้ งหีมด
(พั นบาท)

นิายเคัวิินิ คัูมูาร ์ชีารม์ูา

นิายธ่รวิิที่ย์ บุษัยโภูคัะ

นิายอนิิล กุมูาร ์โคัลิ

นิางอาราธนิา โลเฮ่ย ชีารม์ูา

นิายยาโชีวิาดำันิ โลเฮ่ย

นิายวิ่ระศักดำิ� สำุตัณฑ์วิิบูลย์

นิายกิตติภูัที่ สำุที่ธิสำัมูพิัที่น์ิ

นิายกรานิต์ ฉายาวิิจิตรศิลป์

ริวมทั�งหีมด

320.00

260.00

260.00

260.00

260.00

460.00

460.00

460.00

2,740.00

-

-

-

-

-

43.33

43.33

43.33

129.99

320.00

260.00

260.00

260.00

260.00

503.33

503.33

503.33

2,869.99
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ค่าติอบแทนผู้บริหิีาริริะดับสูง

คัณะกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ พิิจารณากำาหนิดำ
จำานิวินิและรูปแบบการจ่ายคัา่ตอบแที่นิข้องประธานิเจา้หน้ิาท่ี่�บรหิาร 

และผูู้้บริหารระดำับสำูง ทัี่�งระยะสำั�นิ และระยะยาวิ โดำยใช้ีเกณฑ์์
ช่ี�วิัดำ (KPI)

ประธานิเจ้าหน้ิาที่่่บรหิาร

ผูู้้บรหิารระดำับสำูง

ติำาแหีน่ง เกัณฑ์ช้ีวัด

- การประเมิูนิผู้ลงานิประจำาปี
- คัวิามูมูั�งคัั�งข้องผูู้้ถึือหุ้นิ
- การกำากับดำูแลกิจการ
- ผู้ลการดำำาเนิินิงานิที่างการเงินิ เช่ีนิ EBITDA, EPS, Earning Growth
- โคัรงการลงทุี่นิ

- หน้ิาที่่� คัวิามูรบัผู้ิดำชีอบ และผู้ลประเมิูนิประจำาปี 
- ผู้ลการดำำาเนิินิงานิที่างการเงินิ เช่ีนิ EBITDA, EPS, Earning Growth
- คัวิามูพึิงพิอใจข้องลูกคั้า

2561 2562

จำานิวินิผูู้้บรหิาร (คันิ)

คัา่ตอบแที่นิ (ลา้นิบาที่)

13

37.61

12

39.33
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กัาริกัำากัับ
ดูแลกัิจำกัาริ
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กัาริกัำ ากัั บดู แลกัิ จำกัาริ

สิทธิิของผู้ ถ่อหีุ้ น

บริษััที่ ไดำ้รับคัะแนินิ 90 คัะแนินิจากการประเมิูนิคัุณภูาพิการจัดำ
ประชุีมูสำามูญัผูู้ถ้ึอืหุน้ิประจำาปี 2562 ซึื้�งประเมิูนิโดำยสำมูาคัมูสำง่เสำรมิู 
ผูู้ล้งที่นุิไที่ย

บรษิัทัี่ฯ ใหค้ัวิามูสำำาคัญัตอ่สำทิี่ธขิ้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิข้องบรษิัทัี่ฯ ในิฐานิะเจา้ข้อง
บรษิัทัี่ โดำยสำง่เสำรมิูใหผูู้้ถ้ึอืหุน้ิที่กุกลุมู่ ไมู่วิา่จะเปน็ินัิกลงที่นุิรายยอ่ย
หรอืนัิกลงที่นุิสำถึาบนัิ ได้ำใช้ีสำทิี่ธขิ้ั�นิพิื�นิฐานิข้องผูู้้ถึอืหุน้ิ เช่ีนิ การซืื้�อข้าย 
หรอืการโอนิหุน้ิ การมูส่ำว่ินิแบง่กำาไรข้องกจิการ การไดำร้บัข้อ้มูลูสำาร
สำนิเที่ศข้องบรษิัทัี่อยา่งเพิย่งพิอ ผู้า่นิที่างเวิป็ไซื้ตข์้องตลาดำหลกัที่รพัิย ์
เวิ็ปไซื้ต์ข้องบริษััที่ หรือช่ีองที่างอื�นิๆ การเข้้าร่วิมูประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิ
เพิื�อรบัที่ราบผู้ลการดำำาเนิินิงานิประจำาปี และการออกเสำย่งลงคัะแนินิ

บรษิััที่ ได้ำรบัคัะแนินิในิระดัำบ “ดำ่มูาก” ข้องการปฎิบัติตามูหลักการ
กำากับดำูแลกิจการข้องบริษััที่จดำที่ะเบ่ยนิ ซึื้�งประเมูินิ โดำยสำมูาคัมู
สำ่งเสำรมิูสำถึาบันิกรรมูการบรษิััที่ไที่ย โดำยการสำนัิบสำนิุนิข้องตลาดำ
หลักที่รพัิย์แห่งประเที่ศไที่ย และสำำานัิกงานิคัณะกรรมูการ ก.ล.ต. 
ซึื้�งคัะแนินิข้องระดำับ “ด่ำมูาก” คัือ คัะแนินิในิช่ีวิงร้อยละ 80-90 
ซึื้�งบรษิััที่ได้ำคัะแนินิรอ้ยละ 80 และเปน็ิปีท่ี่�สำามูติดำต่อกันิท่ี่�บรษิััที่ไดำ้
รบัคัะแนินิในิระดัำบ “ดำมู่าก”

1 2

บรษิััที่ไดำ้รบัการประเมูินิอย่างต่อเน่ืิอง ในิดำ้านิการกำากับดำูแลกิจการประจำาป่ 2562 ดัำงน้่ิ

ในิท่ี่�ประชุีมูผูู้ถ้ึอืหุ้นิ เพิื�อพิจิารณาเรื�องตา่งๆ ท่ี่�สำำาคััญตามูท่ี่�กฏิหมูาย 
กำาหนิดำ ซึื้�งรวิมูถึึงการแต่งตั�งหรอืถึอดำถึอนิกรรมูการ การกำาหนิดำ 
คั่าตอบแที่นิกรรมูการ การแต่งตั�งผูู้้สำอบบัญช่ีและการพิิจารณาค่ัา
ตอบแที่นิผูู้ส้ำอบบญัช่ี การจ่ายหรอืงดำจา่ยเงนิิปนัิผู้ล การเพิิ�มูที่นุิ และ 
การออกหลกัที่รพัิย ์ ตลอดำจนิการซัื้กถึามูหรอืแสำดำงคัวิามูคัดิำเหน็ิในิ
เรื�องตา่งๆ ท่ี่�คัณะกรรมูการได้ำรายงานิใหท้ี่ราบหรอืได้ำข้อคัวิามูเหน็ิชีอบ 
จากที่่�ประชุีมูผูู้ถ้ึอืหุน้ิ เปน็ิตน้ิ

กัาริจัำดปริะชุมผู้ถ่อหีุ้น

หีนังส่อเชิญปริะชุมและกัาริอำานวยความสะดวกัแกั่ผู้ถ่อหีุ้น

บรษิัทัี่ฯ มู่การจดัำประชุีมูสำามูญัผูู้ถ้ึอืหุน้ิประจำาป ีภูายในิ 120 วินัิ นัิบแต่
วินัิสำิ�นิสำดุำรอบบญัช่ี และบรษิัทัี่ฯ อาจมูก่ารจัดำประชุีมูวิสิำามัูญผูู้ถ้ึอืหุน้ิ
เพิิ�มูเติมูตามูคัวิามูจำาเป็นิและเหมูาะสำมู ที่ั�งน่ิ� บรษิััที่ไดำ้ปฏิิบัติตามู
นิโยบายการจัดำประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิให้เปน็ิไปตามูกฏิหมูายและหลักการ
กำากับดำแูลกจิการที่่�ดำ ่โดำยจะจัดำใหมู้ท่ี่่�ปรกึษัากฏิหมูายที่ำาหน้ิาที่่�เปน็ิ
ผูู้้ให้คัวิามูเห็นิที่างกฏิหมูาย และเป็นิพิยานิในิการตรวิจนัิบการลง
คัะแนินิตลอดำการประชุีมู และเปดิำโอกาสำใหผูู้้ถ้ึอืหุน้ิสำว่ินิน้ิอยสำง่ตวัิแที่นิ
เข้า้รว่ิมูเปน็ิพิยานิในิการตรวิจนัิบการลงคัะแนินิ ในิกรณ่ที่่�มูก่ารเสำนิอ

เพิื�อเปน็ิการรกัษัาสำทิี่ธขิ้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิที่กุรายอย่างเที่า่เที่ย่มูกนัิ และไมู่
จำากัดำสำทิี่ธใินิการเข้า้ถึงึสำารสำนิเที่ศข้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิ ไมู่วิา่จะเปน็ิผูู้ถ้ึอืหุน้ิ
ชีาวิไที่ยหรอืชีาวิต่างชีาติ บรษิััที่จะจัดำให้มู่หนัิงสำือเชิีญประชุีมูและ
เอกสำารประกอบการประชุีมูที่ั�งฉบับภูาษัาไที่ย และภูาษัาอังกฤษั 
และมูอบหมูายให ้บรษิัทัี่ ศนูิยร์บัฝ่ากหลกัที่รพัิย ์(ประเที่ศไที่ย) จำากดัำ 
ซึื้�งเป็นินิายที่ะเบ่ยนิหลักที่รัพิย์ข้องบริษััที่เป็นิผูู้้ดำำาเนิินิการจัดำสำ่ง
หนัิงสำือเชิีญประชุีมูดำังกล่าวิให้แก่ผูู้้ถึือหุ้นิทีุ่กราย โดำยหนัิงสำือเชิีญ
ประชุีมูจะระบสุำถึานิที่่� วินัิและเวิลาการประชุีมู ระเบย่บวิาระการประชุีมู 
วิัตถุึประสำงคั์ข้องแต่ละวิาระพิรอ้มูที่ั�งคัวิามูเห็นิข้องคัณะกรรมูการ
บรษิััที่ และคัะแนินิเสำ่ยงในิการลงมูติในิแต่ละวิาระ ตลอดำจนิข้้อมููล
ประกอบการประชุีมูต่างๆ อย่างเพิ่ยงพิอ เพิื�อให้ผูู้้ถึือหุ้นิไดำ้มู่เวิลา
ในิการศกึษัาข้อ้มูลูลว่ิงหน้ิากอ่นิการประชุีมู โดำยจะไมู่มูว่ิาระซ่ื้อนิเรน้ิ
หรอืเพิิ�มูเรื�องการประชุีมูใดำไวิ้ในิวิาระอื�นิๆ ที่่�ไมู่ไดำ้ระบุไวิ้ในิหนัิงสำือ 

วิาระเก่�ยวิกับธรุกรรมูท่ี่�ซัื้บซ้ื้อนิและมู่นัิยสำำาคััญต่อการตัดำสำนิิใจข้อง
ที่่�ประชุีมูผูู้ถ้ึอืหุน้ิ บรษิัทัี่จะจดัำใหมู้ท่ี่่�ปรกึษัาที่างการเงนิิและที่่�ปรกึษัา
กฏิหมูาย เพิื�อตอบคัำาถึามูและช่ี�แจงในิที่่�ประชุีมูสำำาหรบัการประชุีมู
สำามูญัผูู้ถ้ึอืหุน้ิประจำาป ีซึื้�งพิจิารณาอนิมุูตังิบการเงนิิ บรษิัทัี่จะจดัำให้
ผูู้ส้ำอบบัญช่ีเข้า้รว่ิมูการประชุีมูด้ำวิยทุี่กคัรั�ง นิอกจากน่ิ� บรษิัทัี่ยงัสำง่เสำรมิู
ให้กรรมูการบรษิััที่ สำมูาชิีกในิคัณะกรรมูการชุีดำย่อย และผูู้้บรหิาร 
ระดัำบสำูง เข้้าร่วิมูการประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิทุี่กคัรั�ง เวิ้นิแต่กรณ่ที่่�มู่เหตุ
อันิจำาเปน็ิหรอืสำมูคัวิรซึื้�งที่ำาใหไ้มูส่ำามูารถึเข้า้รว่ิมูประชุีมูไดำ้

เชิีญประชุีมู เวิน้ิแต ่เปน็ิกรณ่จำาเปน็ิเรง่ดำว่ิย นิอกจากน่ิ� บรษิัทัี่จะเผู้ยแพิร ่
หนัิงสำือเชิีญประชุีมูและเอกสำารประกอบการประชุีมูไวิ้บนิเวิ็ปไซื้ต์
ข้องบรษิัทัี่ลว่ิงหน้ิากอ่นิการประชุีมูเปน็ิเวิลาไมูน้่ิอยกวิา่ 30 วินัิ และ
ประกาศลงหนัิงสำือพิิมูพิ์การเรย่กประชุีมูให้ผูู้้ถึือหุ้นิที่ราบล่วิงหน้ิา
ไมูน้่ิอยกวิา่ 7 วินัิกอ่นิวินัิประชุีมู เปน็ิเวิลาตดิำตอ่กนัิ 3 วินัิ

บรษิััที่ฯ จะจัดำการประชุีมูในิสำถึานิที่่�ที่่�เหมูาะสำมู เพิ่ยงพิอต่อจำานิวินิ
ผูู้เ้ข้า้รว่ิมูประชุีมู มูร่ะบบการรกัษัาคัวิามูปลอดำภูยัที่่�ดำ ่และสำะดำวิกตอ่
การเดำนิิที่างข้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิ โดำยจะใช้ีระบบ Barcode ในิการลงที่ะเบย่นิ
และนัิบคัะแนินิเสำ่ยงเพิื�อเพิิ�มูคัวิามูโปรง่ใสำและอำานิวิยคัวิามูสำะดำวิก
ให้แก่ผูู้้ถึือหุ้นิ และจะเปิดำให้ผูู้้ถึือหุ้นิลงที่ะเบ่ยนิล่วิงหน้ิาก่อนิการ
ประชุีมูไมูน้่ิอยกวิา่ 1 ชัี�วิโมูง
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กัาริปฏิิบัติิติ่อผู้ ถ่อหีุ้ นอย่างเท่าเทียม

บริษััที่เปิดำโอกาสำให้ผูู้้ถึือหุ้นิใช้ีสำิที่ธิข้องตนิเสำนิอวิาระการประชุีมู 
และ/หรอืชืี�อบุคัคัล เพิื�อเข้้ารบัการเลือกตั�งเป็นิกรรมูการล่วิงหน้ิา
เพิื�อสำง่เสำรมิูใหมู้ก่ารปฏิิบตัติอ่ผูู้้ถึอืหุน้ิอย่างเปน็ิธรรมูและเที่า่เท่ี่ยมูกันิ
โดำยใหส้ำทิี่ธผิูู้ถ้ึอืหุน้ิสำามูารถึเสำนิอวิาระการประชุีมู และ/หรอื ชืี�อบคุัคัล

เพิื�อเข้้ารบัการเลือกตั�งเป็นิกรรมูการในิการประชุีมูสำามูัญผูู้้ถืึอหุ้นิ
ตามูหลกัเกณฑ์ท์ี่่�เผู้ยแพิรบ่นิเวิบ็ไซื้ตข์้องบรษิัทัี่ฯ โดำยบรษิัทัี่ฯ จะแจง้
ข้า่วิใหท้ี่ราบผู้า่นิเวิบ็ไซื้ตข์้องตลาดำหลกัที่รพัิย์

กัาริดำาเนินกัาริปริะชุม

กัาริปริะชุมสามัญผู้ถ่อหีุ้นปริะจำำาปี 2562

กัาริเสนอวาริะกัาริปริะชุมและเสนอช่�อบุคคลเข้าริบักัาริเล่อกัติั�งเป็นกัริริมกัาริ

บริษััที่ฯ ยึดำถึือเป็นิธรรมูเน่ิยมูปฏิิบัติในิการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ ่
โดำยก่อนิเริ�มูการประชุีมู ผูู้้ถึือหุ้นิ เลข้านิุการที่่�ประชุีมูจะแนิะนิำา
คัณะกรรมูการบรษิััที่ ผูู้้บรหิาร ผูู้้สำอบบัญช่ี และที่่�ปรกึษัากฎหมูาย
ข้องบรษิัทัี่ฯ ที่่�เข้า้รว่ิมูประชุีมู และจะแจง้ใหท้ี่่�ประชุีมูผูู้ถ้ึอืหุน้ิรบัที่ราบ
ถึึงหลักเกณฑ์์การออกเสำ่ยงลงคัะแนินิและวิิธ่การนัิบคัะแนินิเสำ่ยง
ในิที่่�ประชุีมู ที่ั�งน่ิ� เมูื�อมู่การใหข้้อ้มููลตามูระเบย่บวิาระการประชุีมูแลว้ิ 
ประธานิในิที่่�ประชุีมูจะเปิดำโอกาสำให้ผูู้้เข้้ารว่ิมูประชุีมูแสำดำงคัวิามู
คัดิำเหน็ิและซัื้กถึามูเก่�ยวิกับวิาระนัิ�นิๆ อยา่งเที่า่เที่ย่มูกนัิ โดำยจะมูก่าร
ตอบคัำาถึามูและให้เวิลาอภิูปรายในิแต่ละเรื�องตามูคัวิามูเหมูาะสำมู 
สำำาหรบัวิาระการเลอืกตั�งกรรมูการ ผูู้้ถึอืหุน้ิจะลงมูตเิลอืกตั�งกรรมูการ 
เป็นิรายบุคัคัล และเพิื�อสำ่งเสำรมิูการปฏิิบัติตามูหลักการกำากับดำูแล
กิจการที่่�ดำ่ กรรมูการที่่�คัรบกำาหนิดำออกจากตำาแหน่ิงตามูวิาระและ
ไดำ้รบัการเสำนิอชืี�อเพิื�อเลือกตั�งเป็นิกรรมูการข้องบรษิััที่ฯ ต่อไปอ่ก

นิอกจากน่ิ� บรษิัทัี่ฯ จะจัดำใหมู้เ่จา้หน้ิาที่่�ข้องบรษิัทัี่ฯ คัอยดำแูลตอ้นิรบั 
และอำานิวิยคัวิามูสำะดำวิก ตลอดำจนิจัดำให้มู่โต๊ะนัิกลงทีุ่นิสำัมูพิันิธ์
ซึื้�งมู่เจ้าหน้ิาที่่�นัิกลงทีุ่นิสำัมูพิันิธท์ี่่�มู่คัวิามูรูค้ัวิามูเช่ี�ยวิชีาญในิการให้
ข้้อมููลสำารสำนิเที่ศ ตลอดำจนิตอบคัำาถึามูต่างๆ เก่�ยวิกับกิจการข้อง
บรษิัทัี่ฯ แกผูู่้ถ้ึอืหุน้ิ นิอกจากน่ิ� บรษิัทัี่ฯ ยงัจะจดัำเตรย่มูอากรแสำตมูป์
ไวิส้ำำาหรบัผูู้้ที่่�เข้า้รว่ิมูประชุีมูโดำยการรบัมูอบฉันิที่ะจากผูู้้ถึอืหุน้ิ และเพิื�อ

วิาระหนึิ�งจะออกจากห้องประชุีมูเป็นิการชัี�วิคัราวิในิการพิิจารณา
วิาระดัำงกลา่วิบรษิัทัี่ฯ จะจัดำใหมู่้การบันิทึี่กรายงานิการประชุีมูอยา่ง
ถึูกต้องคัรบถึ้วินิ เพิื�อให้ผูู้้ถึือหุ้นิตรวิจสำอบไดำ้ โดำยมู่การบันิที่ึกมูติที่่�
ประชุีมูไวิอ้ยา่งชัีดำเจนิพิรอ้มูที่ั�งองค์ัประชุีมู รายชืี�อกรรมูการ ผูู้้บรหิาร 
และที่่�ปรกึษัาที่่�เข้า้รว่ิมูประชุีมูพิยานิในิการตรวิจนัิบคัะแนินิ ผู้ลการ
ลงมูติซึื้�งจะเปิดำเผู้ยทัี่�งคัะแนินิเสำ่ยงท่ี่� เห็นิด้ำวิย ไมู่เห็นิด้ำวิย และ 
งดำออกเสำย่ง ตลอดำจนิมูก่ารบันิทึี่กสำรปุคัวิามูคิัดำเหน็ิ ข้อ้ซัื้กถึามู และ
การตอบข้้อซัื้กถึามูท่ี่�เป็นิสำาระสำำาคััญและเก่�ยวิข้้องกับการประชุีมู
ในิแตล่ะวิาระ โดำยบรษิัทัี่ฯ จะแจง้รายงานิสำรปุผู้ลการลงมูตผิู้า่นิเวิบ็ไซื้ต์
ข้องตลาดำหลักที่รพัิย์ภูายในิวิันิเด่ำยวิกันิกับวิันิประชุีมู หรอือย่างช้ีา 
ภูายในิ 09.00 นิ. ข้องวัินิที่ำาการถึดัำไป และจะจดัำสำง่รายงานิการประชุีมู
ผูู้ถ้ึอืหุน้ิใหแ้กต่ลาดำหลกัที่รพัิยภ์ูายในิ 14 วินัินัิบแตว่ินัิประชุีมู รวิมูที่ั�ง
เผู้ยแพิรร่ายงานิการประชุีมูบนิเวิบ็ไซื้ตข์้องบรษิัทัี่ฯ

อำานิวิยคัวิามูสำะดำวิกใหแ้กผูู่้ถ้ึอืหุน้ิที่่�เปน็ินัิกลงที่นุิสำถึาบนัิ และผูู้้ถืึอหุน้ิ
ที่่�ถึอืหุน้ิผู้า่นิคัสัำโตเดำย่นิ บรษิัทัี่ฯ จะเปดิำโอกาสำใหมู้ก่ารตรวิจสำอบรายชืี�อ 
ข้อ้มูลู และเอกสำารประกอบการลงที่ะเบย่นิ เพิื�อเข้า้รว่ิมูประชุีมูกอ่นิ
วินัิประชุีมูผูู้ถ้ึอืหุน้ิ เพิื�อลดำระยะเวิลาและข้ั�นิตอนิการตรวิจสำอบข้อ้มูลู
และเอกสำารในิวินัิประชุีมู

วันที่ปริะชุม

สถานที่ปริะชุม

เวลาที่เปิดใหี้ลงทะเบียน

เวลาปริะชุม

จำำานวนกัริริมกัาริที่เข้าริว่มปริะชุม

จำำานวนผู้ถ่อหีุ้นที่เข้าริว่มปริะชุมด้วยตินเอง
และโดยกัาริมอบฉันทะ

24 เมูษัายนิ 2562

ณ ห้องพิาเพิลินิ โรงแรมูหรรษัา กรุงเที่พิ 

14.00 นิ.

15.00 – 16.40 นิ.

7 ที่่านิ (ข้าดำ 1 ที่่านิ)

119 ราย ถึือหุ้นิรวิมูคิัดำเป็นิรอ้ยละ 86.30 ข้องจำานิวินิหุ้นิ
ท่ี่�ออกจำาหน่ิายแล้วิที่ั�งหมูดำ
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เพิื�อรกัษัาสำทิี่ธใิหผูู้้ถ้ึอืหุน้ิที่่�ไมู่สำะดำวิกเข้า้ประชุีมูดำว้ิยตนิเอง บรษิัทัี่ฯ จะ 
จดัำสำง่แบบหนัิงสำอืมูอบฉันิที่ะ (แบบ ข้.) พิรอ้มูกบัหนัิงสำอืเชิีญประชุีมู 
และระบถึุึงเอกสำารและหลักฐานิที่่�ตอ้งใช้ีในิการมูอบฉันิที่ะอย่างชัีดำเจนิ 
ซึื้�งผูู้้ถึือหุ้นิสำามูารถึมูอบหมูายให้ตัวิแที่นิข้องผูู้้ถึือหุ้นิหรอืกรรมูการ
อิสำระข้องบรษิััที่ฯเข้้ารว่ิมูประชุีมูและออกเสำ่ยงลงคัะแนินิแที่นิตนิ

บรษิัทัี่ฯ กำาหนิดำหา้มูมูใิหก้รรมูการ ผูู้้บรหิาร และพินัิกงานิข้องบรษิัทัี่
ตลอดำจนิผูู้้ที่่�เก่�ยวิข้้อง ซึื้�งอยู่ในิตำาแหน่ิงหรือสำายงานิท่ี่�สำามูารถึ
เข้้าถึึงข้้อมููลสำารสำนิเที่ศข้องบรษิััที่ฯใช้ีข้้อมููลภูายในิเพิื�อประโยชีน์ิในิ
การซืื้�อข้ายหลกัที่รพัิยข์้องบรษิัทัี่ฯ บรษิัทัี่ย่อย และบรษิัทัี่รว่ิมู และห้ามู

บรษิััที่คัำานึิงถึึงเสำมูอว่ิาผูู้้ถึือหุ้นิ คัือ เจ้าข้องกิจการ โดำยบรษิััที่มู่หน้ิาที่่�สำรา้งมููลคั่าเพิิ�มูให้แก่ผูู้้ถึิอหุ้นิในิระยะยาวิจึงกำาหนิดำให้กรรมูการ 
ผูู้บ้รหิาร และพินัิกงานิตอ้งปฏิิบตัติามูแนิวิที่าง ดำงัตอ่ไปน่ิ� 

ในิการประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิไดำ้ โดำยบรษิััที่ฯ จะแจ้งในิหนัิงสำือเชิีญประชุีมู
ถึึงรายชืี�อกรรมูการอสิำระท่ี่�ผูู้้ถึือหุ้นิสำามูารถึมูอบฉันิที่ะไดำ้อย่างน้ิอย 
1 ที่า่นิ นิอกจากน่ิ� บรษิัทัี่ฯ จะเผู้ยแพิรห่นัิงสำอืเชิีญประชุีมู และหนัิงสำอื 
มูอบฉันิที่ะแบบตา่งๆ (แบบ ก. แบบ ข้. และแบบ คั.) พิรอ้มูที่ั�งรายละเอย่ดำ
และข้ั�นิตอนิการมูอบฉันิที่ะบนิเวิบ็ไซื้ตข์้องบรษิัทัี่ฯ

มูใิหเ้ปดิำเผู้ยข้อ้มูลูภูายในิตอ่บุคัคัลภูายนิอกหรอืผูู้้ที่่�ไมู่มูส่ำว่ินิเก่�ยวิข้้อง 
ก่อนิที่่�จะมู่การเปิดำเผู้ยให้ประชีาชีนิที่ราบโดำยที่ั�วิถึึงกันิผู้่านิตลาดำ
หลักที่รพัิย์ ตามูหลักเกณฑ์์และวิิธ่การที่่�กำาหนิดำในินิโยบายป้องกันิ
การใช้ีข้อ้มูลูภูายในิ

กัาริมอบฉันทะใหี้ผู้อ่�นเข้าริว่มปริะชุมแทน

กัาริป้องกัันกัาริใช้ข้อมูลภายใน

ผู้ถ่อหีุ้น

กัาริคำานึงถึงบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย

บรษิััที่ไดำ้คัำานึิงถึึงบที่บาที่และสำิที่ธิข้องผูู้้มู่สำ่วินิไดำ้เสำ่ยทีุ่กกลุ่มู ไมู่วิ่า
จะเปน็ิผูู้้มู่สำ่วินิไดำ้เสำ่ยภูายในิหรอืภูายนิอก ซึื้�งประกอบดำ้วิย ผูู้้ถึือหุ้นิ 
พินัิกงานิ ลกูคัา้ คัูค่ัา้ เจา้หน่ิ� คัูแ่ข้ง่ สำงัคัมู และหน่ิวิยงานิอื�นิๆ เนืิ�องจาก
บริษััที่ดำำาเนิินิธุรกิจโดำยไดำ้รับการสำนัิบสำนิุนิในิดำ้านิต่างๆ จากผูู้้มู ่
สำว่ินิไดำเ้สำย่ นิอกจากน่ิ�บรษิัทัี่ ยงัเปดิำช่ีองที่างการรบัเรื�องรอ้งเรย่นิหรอื 

แจ้งเบาะแสำการกระที่ำาผู้ิดำหรอืทีุ่จรติ โดำยมู่การกำาหนิดำข้ั�นิตอนิข้ึ�นิ
อยา่งชัีดำเจนิ พิรอ้มูที่ั�งมูอบหมูายหน้ิาที่่�ใหมู้ผูู่้ด้ำแูล ตามูนิโยบายการ
แจ้งเบาะแสำการกระที่ำาผู้ิดำและทีุ่จริต (Whistleblower Policy) 
ที่ั�งน่ิ�บรษิัทัี่ ได้ำมูน่ิโยบายการปฏิิบตัติอ่ผูู้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่กลุมู่ตา่งๆ ดำงัน่ิ�

ปฏิิบตัหิน้ิาที่่�ดำว้ิยคัวิามูซืื้�อสำตัยส์ำจุรติ ตลอดำจนิตัดำสำนิิใจดำำาเนิินิการใดำๆ 
ตามูหลกัการข้องวิชิีาช่ีพิ ดำว้ิยคัวิามูระมูดัำระวิงั รอบคัอบ และเปน็ิธรรมู
ตอ่ผูู้ถ้ึอืหุน้ิที่ั�งรายใหญแ่ละรายย่อย เพิื�อประโยชีน์ิสำงูสำดุำข้องผูู้ถ้ึอืหุ้นิ
โดำยรวิมู

นิำาเสำนิอรายงานิสำถึานิภูาพิข้องบรษิััที่ ผู้ลประกอบการ ฐานิะที่าง 
การเงนิิ ข้อ้มูลูที่างการเงนิิ บญัช่ี และรายงายอื�นิๆ โดำยสำมูำาเสำมูอและ
คัรบถ้ึวินิตามูคัวิามูเปน็ิจรงิ

แจ้งให้ผูู้้ถึือหุ้นิทีุ่กรายที่ราบข้้อมููลอย่างเที่่าเที่่ยมูกันิถึึงแนิวิโน้ิมูในิ
อนิาคัตข้องบรษิััที่ ที่ั�งดำ้านิบวิกและดำ้านิลบซึื้�งตั�งอยู่บนิพิื�นิฐานิข้อง 
คัวิามูเปน็ิไปไดำ ้มูข่้อ้มูลูสำนัิบสำนินุิและมูเ่หตุผู้ลเพิย่งพิอ

บรษิััที่จะไมู่กระที่ำาการใดำๆ อันิเป็นิการละเมูินิหรอืรดิำรอนิสำิที่ธิข้อง
ผูู้ถ้ึอืหุน้ิ เช่ีนิ การไมู่สำง่ข้อ้มูลูหรอืเอกสำารที่่�สำำาคัญัใหแ้กผูู่้ถ้ึอืหุน้ิลว่ิงหน้ิา
ก่อนิการประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิ รวิมูถึึงการเพิิ�มูวิาระที่่�สำำาคััญหรือการ
เปล่�ยนิแปลงข้้อมููลสำำาคััญ โดำยไมู่แจ้งให้ผูู้้ถึือหุ้นิที่ราบล่วิงหน้ิาก่อนิ
การประชุีมูผูู้้ถึอืหุน้ิ

บริษััที่มู่หน้ิาท่ี่�สำ่งเสำริมูให้ผูู้้ถึือหุ้นิใช้ีสำิที่ธิข้องตนิเองในิเรื�องต่างๆ 
ในิการประชุีมูผูู้ถ้ึอืหุ้นิ เช่ีนิ สำทิี่ธใินิการเสำนิอชืี�อบคุัคัลเข้า้ดำำารงตำาแหน่ิง
กรรมูการ และสำิที่ธิในิการแสำดำงคัวิามูเห็นิและสำอบถึามูคัำาถึามูที่่�
สำำาคัญัตา่งๆ ที่่�เก่�ยวิเนืิ�องกบัวิาระการประชุีมู

ห้ามูไมู่ให้แสำวิงหาผู้ลประโยชีน์ิให้ตนิเองและผูู้้อื�นิ โดำยใช้ีข้้อมููลใดำๆ 
ข้องบริษััที่ ซึื้�งยังมูิได้ำเปิดำเผู้ยต่อสำาธารณะ หรือดำำาเนิินิการใดำๆ
ในิลกัษัณะที่่�อาจกอ่ใหเ้กดิำคัวิามูข้ดัำแยง้ที่างผู้ลประโยชีน์ิข้องบรษัิัที่
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บรษิััที่ฯ ไดำ้ยึดำมัู�นิในิการปฏิิบัติต่อพินัิกงานิและเล็งเห็นิวิ่าพินัิกงานิ
เป็นิที่รัพิยากรที่่�ที่ำาให้บริษััที่ฯ สำามูารถึประสำบคัวิามูสำำาเร็จตามู
เป้าหมูายข้องบรษิััที่ฯ ดำังนัิ�นิ บรษิััที่ฯ จึงไดำ้ปฏิิบัติต่อพินัิกงานิอย่าง
เปน็ิธรรมู ที่ั�งในิดำา้นิโอกาสำ ผู้ลตอบแที่นิการแตง่ตั�ง โยกย้าย ตลอดำจนิ
การพัิฒนิาศักยภูาพิบุคัลากรดัำงกล่าวิ เพิื�อให้สำามูารถึเติบโตและ
รองรบัการข้ยายธรุกจิข้องบรษิัทัี่ฯ ในิอนิาคัต บรษิัทัี่ฯ จงึมูน่ิโยบาย

บริษััที่ไดำ้ยึดำมูั�นิในิการปฏิิบัติต่อคัู่คั้าและเจ้าหน่ิ�อย่างเป็นิธรรมู 
ซืื้�อสำัตย์ และไมู่เอาเปรย่บคัู่คั้า ซึื้�งจะปฏิิบัติตามูสำัญญาที่่�เป็นิธรรมู 
ตอ่ลกูคัา้ โดำยหลก่เล่�ยงการกอ่ใหเ้กดิำคัวิามูข้ดัำแยง้ที่างผู้ลประโยชีน์ิ 

บรษิัทัี่ฯ ตระหนัิกถึงึคัวิามูสำำาคัญัข้องลกูคัา้ จึงไดำก้ำาหนิดำนิโยบายในิการปฏิิบตัติอ่ลกูคัา้ ดำงัน่ิ�

กระบวินิการคัดัำเลอืกคัูค่ัา้ บรษิัทัี่ไดำมู้น่ิโยบายการใหค้ัูค่ัา้เสำนิอราคัาตามูคัวิามูเหมูาะสำมูและ ดำำาเนิินิการเปรย่บเที่ย่บราคัาและคัณุภูาพิสำนิิคัา้
บรกิารที่่�ไดำร้บั

และมูก่ารแกไ้ข้ปญัหาตา่งๆ บนิพิื�นิฐานิข้องคัวิามูสำมัูพินัิธท์ี่างธรุกิจ 
ดำงัน่ิ�

กัลุ่มพนักังาน

คู่ค้าและเจำ้าหีนี�

กัลุ่มลูกัค้า

บริการลูกคั้าดำ้วิยคัวิามูสำุภูาพิ มู่คัวิามูกระตือรือร้นิ พิร้อมูให ้
การบรกิาร ตอ้นิรบัดำว้ิยคัวิามูจรงิใจ เตม็ูใจ ตั�งใจ และใสำใ่จ ดำแูลผูู้ร้บั 
บรกิารดำจุญาติสำนิิที่ บรกิารดำว้ิยคัวิามูรวิดำเรว็ิ ถึกูตอ้ง และน่ิาเชืี�อถึอื

ไมูเ่รย่กหรอืรบัการจา่ยผู้ลประโยชีน์ิใดำๆ ที่่�ไมู่สำจุรติในิการค้ัากบัคัูค้่ัา 
และเจา้หน่ิ� ตามูหลกันิโยบายการต่อตา้นิการทุี่จรติและคัอรปัชัี�นิ

รกัษัาคัวิามูลับข้องลูกค้ัาและไมู่นิำาไปใช้ีเพิื�อประโยชีน์ิข้องตนิเอง 
หรอืผูู้ท้ี่่�เก่�ยวิข้อ้งโดำยมูชิีอบ

เปิดำเผู้ยข้้อมููลให้แก่คัู่คั้าและเจ้าหน่ิ�ที่ราบที่ันิที่่ที่่�พิบข้้อมููลการทีุ่จรติ 
ที่่�เก่�ยวิข้อ้ง โดำยจะดำำาเนิินิการแกป้ญัหารว่ิมูกนัิอยา่งรวิดำเรว็ิ

ให้ข้้อมููลข้่าวิสำารที่่�ถึูกต้อง เพิ่ยงพิอ และที่ันิต่อเหตุการณ์แก่ลูกคั้า 
เพืิ�อให้ที่ราบเก่�ยวิกับบรกิาร โดำยไมู่มู่การโฆษัณาเกินิคัวิามูเปน็ิจรงิ
ที่่�เป็นิเหตุให้ลูกคั้าเข้้าใจผิู้ดำเก่�ยวิกับคัุณภูาพิ หรอืเงื�อนิไข้ใดำๆ ข้อง 
การบรกิารข้องบรษิัทัี่ฯ

ปฏิิบตัติามูเงื�อนิไข้ และข้อ้ตกลงกนัิอยา่งเคัรง่คัรดัำ กรณ่ที่่�ไมูส่ำามูารถึ 
ปฏิิบัติตามูไดำ้ บรษิััที่จะแจ้งให้ที่ราบล่วิงหน้ิาที่ันิที่่ โดำยจะพิิจารณา
หาแนิวิที่างการแกป้ญัหารว่ิมูกนัิ

ใหค้ัำาแนิะนิำาเก่�ยวิกับวิธิก่ารใหบ้รกิารข้องบรษิัทัี่ฯ ใหมู่้ประสำทิี่ธภิูาพิ
และเปน็ิประโยชีน์ิกบัลกูคัา้สำงูสำดุำ

1

1

3

3

2

2

4

ที่่�สำ่งเสำริมูและสำนัิบสำนิุนิการพัิฒนิาบุคัลากรทีุ่กคันิข้องบริษััที่ฯ 
รวิมูที่ั�ง ดำูแลพินัิกงานิดำ้วิยคัวิามูเสำมูอภูาคัเคัารพิในิสำิที่ธิมูนิุษัยชีนิ 
สำร้างสำภูาพิแวิดำล้อมูในิการที่ำางานิที่่�ดำ่ มู่คัวิามูปลอดำภูัย จ่ายคั่า 
ผู้ลตอบแที่นิ และสำวัิสำดำกิารที่่�เหมูาะสำมู และเปน็ิธรรมูตามูตำาแหน่ิง 
หน้ิาที่่�และคัวิามูรบัผู้ดิำชีอบ
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ประพิฤตปิฏิิบตัภิูายใตก้รอบการแข้ง่ข้นัิที่่�ดำ่

บรษิััที่มู่นิโยบายสำนัิบสำนิุนิและสำ่งเสำรมิูการแข้่งข้ันิที่างการคั้าอย่างเสำรแ่ละเป็นิธรรมู

ไมู่ที่ำาลายชืี�อเสำ่ยงข้องคัู่แข้่งที่างการค้ัาดำ้วิยการกล่าวิหาในิที่างรา้ย

ไมูแ่สำวิงหาข้อ้มูลูที่่�เปน็ิคัวิามูลบัข้องคัูแ่ข้ง่ ดำว้ิยวิธิท่ี่่�ไมู่สำจุรติหรอืไมูเ่หมูาะสำมู

บรษิัทัี่มูน่ิโยบายที่่�จะปฏิิบตัติอ่คัูแ่ข้ง่ที่างการคัา้ โดำยไมู่ละเมูดิำคัวิามูลบัหรอืลว่ิงรูค้ัวิามูลบัที่างการคัา้ข้องคัูแ่ข้ง่ด้ำวิยวิธิฉ้่อฉล บรษิัทัี่จงึกำาหนิดำ 
นิโยบายหลกั ดำงัน่ิ�

บรษิัทัี่มูน่ิโยบายท่ี่�จะดำำาเนิินิธรุกจิที่่�เปน็ิประโยชีน์ิตอ่สำงัคัมู โดำยคัำานึิงถึงึผู้ลกระที่บตอ่สำงัคัมูโดำยรอบเข้ตการประกอบธรุกจิ พิรอ้มูทัี่�งยงัมูน่ิโยบาย 
การสำง่เสำรมิู ยกระดำบัคัณุภูาพิช่ีวิติข้องสำงัคัมู ใหมู้ค่ัณุภูาพิช่ีวิติที่่�ดำข่้ึ�นิพิรอ้มูๆ กบัการเตบิโตข้องบรษิัทัี่

คูแ่ขง่

สงัคม

กัาริเปิดเผยข้อมูลและความโปริ่งใส

บรษิััที่ฯ เปิดำเผู้ยข้้อมููลสำารสำนิเที่ศให้แก่ผูู้้ถึือหุ้นิและผูู้้มู่สำ่วินิไดำ้เสำ่ย
ทีุ่กกลุ่มูอย่างสำมูำาเสำมูอ โดำยข้้อมููลท่ี่�เปิดำเผู้ยจะต้องมู่สำาระสำำาคััญที่่�
ถึูกต้อง คัรบถ้ึวินิ และทัี่นิเวิลา ที่ั�งภูาษัาไที่ยและภูาษัาอังกฤษั
ซึื้�งสำอดำคัล้องกับกฎหมูายและกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวิข้้อง ตลอดำจนิ

หลกัการกำากบัดำแูลกจิการที่่�ดำ ่ ผู้า่นิการเปดิำเผู้ยข้อ้มููลในิรปูแบบตา่งๆ 
เพิื�อแสำดำงถึงึคัวิามูโปรง่ใสำในิการดำำาเนิินิธรุกจิข้องบรษิัทัี่การรายงานิ
ที่างการเงนิิและไมูใ่ช่ีที่างการเงนิิ 

บริษััที่มู่หน้ิาท่ี่�ในิการเปิดำเผู้ยสำารสำนิเที่ศที่ั�งที่่�เป็นิสำารสำนิเที่ศที่าง
การเงินิ และไมู่ใช่ีที่างการเงินิอย่างคัรบถึ้วินิ เพิ่ยงพิอ เชืี�อถึือไดำ ้
และที่ันิเวิลา เพิื�อให้ผูู้้ถึือหุ้นิและผูู้้มู่สำ่วินิไดำ้เสำ่ยข้องบริษััที่ฯ ได้ำรับ
สำารสำนิเที่ศอย่างเที่่าเที่่ยมูกันิ รวิมูที่ั�งจัดำที่ำา และปรบัปรุงข้้อมููลบนิ

ฝ่่ายนัิกลงทีุ่นิสำัมูพิันิธ์มู่หน้ิาที่่�หลักในิการรบัผู้ิดำชีอบในิการติดำต่อสำื�อสำารและประชีาสำัมูพิันิธ์กับฝ่่ายต่างๆ  ตลอดำจนิเปิดำเผู้ยข้้อมููลเก่�ยวิกับ
กจิการและผู้ลการดำำาเนิินิงานิข้องบรษิัทัี่

เวิ็บไซื้ต์ข้องบรษิััที่ฯให้มู่คัวิามูคัรบถึ้วินิและทัี่นิต่อเหตุการณ์ โดำย
สำารสำนิเที่ศข้องบรษิัทัี่ฯ จะต้องจดัำที่ำาข้ึ�นิอยา่งรอบคัอบมูค่ัวิามูชัีดำเจนิ 
ถึกูตอ้ง และโปรง่ใสำ ด้ำวิยภูาษัาที่่�กระชัีบและเข้า้ใจง่าย

กัาริริายงานข้อมูลสาริสนเทศของบริษัิัท

ฝ่่ายนักัลงทุนสัมพันธิ์

บรษิัทัี่ไดำย้ดึำมูั�นิในิการปฏิิบตัติอ่ธนิาคัาร สำถึาบนัิการเงนิิ และเจา้หน่ิ�
รวิมูถึึงเจ้าหน่ิ�คัำาประกันิ ดำ้วิยคัวิามูซืื้�อสำัตย์และชีำาระเงินิกู้ยืมูและ
ดำอกเบ่�ยจ่าย ตรงตามูกำาหนิดำเวิลา และบรษิััที่ไดำ้กำาหนิดำกลยุที่ธใ์นิ
การบรหิารเงินิทีุ่นิ เพืิ�อป้องกันิมิูให้บรษิััที่อยู่ในิฐานิะที่่�ยากลำาบาก

ในิการชีำาระหน่ิ�คัืนิแก่ธนิาคัาร สำถึาบันิการเงินิ และเจ้าหน่ิ�รวิมูถึึง
เจ้าหน่ิ�คัำาประกันิ รวิมูที่ั�งบรษิััที่ไดำ้ปฏิิบัติตามูเงื�อนิไข้ต่างๆ ที่่�ระบุในิ 
สำญัญาเงนิิกูย้มืูและข้อ้ตกลงตา่งๆ อยา่งเคัรง่คัรดัำ

กัลุ่มธินาคาริ สถาบันกัาริเงิน และเจำ้าหีนี�อ่�นๆ
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ความริับผิดชอบของคณะกัริริมกัาริ
หน้ิาที่่�และคัวิามูรบัผู้ิดำชีอบข้องคัณะกรรมูการบรษิััที่ รวิมูถึึงการ 
กำาหนิดำนิโยบาย วิิสำัยที่ัศน์ิ พิันิธกิจ คั่านิิยมู กลยุที่ธ์ และเป้าหมูาย
การดำำาเนิินิงานิข้องบรษิััที่ฯการกำากับดำูแล และการประเมิูนิผู้ลการ
บรหิารจดัำการข้องฝ่า่ยบรหิาร โดำยมูจุ่ดำประสำงคัเ์พิื�อเพิิ�มูมููลคัา่ใหแ้ก่
ผูู้ถ้ึอืหุน้ิในิระยะยาวิในิการน่ิ� คัณะกรรมูการบรษิัทัี่ต้องมัู�นิใจวิา่มูก่าร
ปฏิิบัติหน้ิาที่่�ภูายใต้กฎหมูายวิัตถึุประสำงคั์ และข้้อบังคัับบริษััที่
รวิมูถึึงยังต้องตระหนัิกถึึงการกำากับดำูแลกิจการ คัวิามูข้ัดำแย้งที่าง 
ผู้ลประโยชีน์ิ จรยิธรรมู และจรรยาบรรณที่างธรุกจิ

คัณะกรรมูการบรษิัทัี่มูค่ัวิามูมูุง่มูั�นิใหบ้รษิัทัี่ฯ เปน็ิองคัก์รชัี�นินิำา ที่่�ไดำร้บั
การยอมูรบัในิระดำับสำากลว่ิาเป็นิบรษิััที่ที่่�ประสำบคัวิามูสำำาเรจ็มูาก
ท่ี่�สำดุำแหง่หนึิ�งในิประเที่ศไที่ย โดำยดำำาเนิินิธรุกจิที่่�มูค่ัวิามูหลากหลาย 

ดำ้วิยการบริหารจัดำการที่่�แข้็งแกร่ง และบุคัลากรท่ี่�มู่คัวิามูรู้คัวิามู
สำามูารถึ ที่ั�งน่ิ�คัณะกรรมูการบริษััที่มู่ภูาวิะผูู้้นิำา วิิสำัยที่ัศน์ิ มู่คัวิามู
เปน็ิอสิำระในิการตัดำสำนิิใจและรบัผิู้ดำชีอบตามูหน้ิาที่่�ในิการกำากับดูำแล
กจิการใหเ้กดิำประโยชีน์ิสำงูสำดุำตอ่ผูู้ถ้ึอืหุน้ิโดำยรวิมู โดำยมูก่ารแบง่แยก
หน้ิาที่่�ระหวิา่งคัณะกรรมูการบรษิัทัี่และฝ่า่ยบรหิารไวิอ้ยา่งชัีดำเจนิ

ในิปี 2562 ท่ี่�ประชุีมูคัณะกรรมูการไดำมู้ก่ารที่บที่วินิวิสิำยัที่ศัน์ิ พินัิธกจิ 
และคัา่นิิยมู และเปา้หมูายในิระยะยาวิข้องบรษิัทัี่ โดำยคัณะกรรมูการ
บรษิััที่ไดำ้ให้คัวิามูสำำาคััญในิการติดำตามูดำูแลให้มู่การนิำากลยุที่ธ์และ
แผู้นิธุรกิจข้องบรษิััที่ฯ ไปปฏิิบัติ โดำยคัำานึิงถึึงประโยชีน์ิสำูงสำุดำข้อง
บรษิัทัี่ฯ และผูู้ถ้ึอืหุน้ิเปน็ิสำำาคัญั

คัณะกรรมูการบรษิัทัี่ ประกอบดำว้ิยคัณะกรรมูการอสิำระ จำานิวินิ 3 ที่า่นิ 
และคัณะกรรมูการที่่�ไมู่ใช่ีผูู้้บริหาร 2 ที่่านิ และกรรมูการที่่�เป็นิ 
ผูู้บ้รหิาร 2 ที่า่นิ และประธานิกรรมูการเปน็ิ ประธานิเจา้หน้ิาที่่�บรหิาร 

นิอกจากน่ิ� ได้ำจัดำตั�งคัณะกรรมูการชุีดำย่อย ได้ำแก่ คัณะกรรมูการ 
ตรวิจสำอบ คัณะกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ 
คัณะกรรมูการบริหารคัวิามูเสำ่�ยง และคัณะกรรมูการกำากับดำูแล
กจิการ 

คัณะกรรมูการบริษััที่มู่กำาหนิดำให้จัดำประชุีมูไมู่ตำากวิ่า 6 คัรั�ง
ในิ 1 ปีบัญช่ี ตามูตารางการประชุีมูที่่�กำาหนิดำไวิ้ล่วิงหน้ิาที่ั�งปี
นิอกจากน่ิ� บรษิัทัี่ฯ ยงัสำง่เสำรมิู และสำนัิบสำนินุิใหก้รรมูการแตล่ะที่า่นิ
เข้้ารว่ิมูประชุีมูคัณะกรรมูการบรษิััที่อย่างน้ิอยรอ้ยละ 75 ข้องการ
ประชุีมู คัณะกรรมูการที่ั�งหมูดำในิรอบปีบัญช่ี เวิ้นิแต่ในิกรณ่มู่เหตุ
อนัิจำาเปน็ิหรอืสำมูคัวิร ซึื้�งที่ำาใหไ้มูส่ำามูารถึเข้า้รว่ิมูประชุีมูไดำ ้โดำยบรษิัทัี่ฯ 
สำ่งเสำรมิูให้มู่การจัดำสำ่งเอกสำารประกอบการประชุีมูให้แก่กรรมูการ

บริษััที่ฯ สำ่งเสำริมูให้กรรมูการพิัฒนิาคัวิามูรู้คัวิามูสำามูารถึอย่าง
ต่อเนืิ�องและเพิ่ยงพิอ โดำยคัณะกรรมูการสำรรหาและพิิจารณา
คั่าตอบแที่นิ ได้ำอนิุมูัติแผู้นิการพิัฒนิากรรมูการ เพิื�อพิัฒนิาคัวิามูรู้
คัวิามูสำามูารถึข้องกรรมูการปจัจบุนัิและกรรมูการเข้า้ดำำารงตำาแหน่ิง

ที่ั�งน่ิ�คัณะกรรมูการตรวิจสำอบต้องประกอบด้ำวิยกรรมูการอิสำระ
ที่ั�งหมูดำ จำานิวินิไมู่น้ิอยกวิ่า 3 ที่่านิ โดำยคัณะกรรมูการตรวิจสำอบ 
อย่างน้ิอย 1 ที่่านิ ท่ี่�มู่คัวิามูรูแ้ละประสำบการณ์เพิื�อที่ำาหน้ิาที่่�ในิการ 
สำอบที่านิคัวิามูน่ิาเชืี�อถึอืข้องงบการเงนิิ

คัณะกรรมูการสำรรหาและพิจิารณาค่ัาตอบแที่นิจะต้องประกอบด้ำวิย 
ไมู่น้ิอยกวิ่า 3 ที่่านิ และไมู่เกินิ 5 ที่่านิ และเป็นิกรรมูการอิสำระ 
มูากกวิา่ 1 ในิ 3 

ล่วิงหน้ิาอย่างน้ิอย 5 วิันิที่ำาการก่อนิวิันิประชุีมู เพิื�อให้กรรมูการมู่
เวิลาในิการศกึษัาข้อ้มูลู

สำำาหรบัคัณะกรรมูการชุีดำย่อยต่างๆ คัณะกรรมูการตรวิจสำอบจะมู่
เหมูาะสำมู สำำาหรบัคัณะกรรมูการชุีดำย่อยอื�นิๆ จะจัดำข้ึ�นิอย่างน้ิอย
ปบีญัช่ีละ 2 คัรั�ง

ใหมู่ให้เข้้าใจเก่�ยวิกับธุรกิจข้องบรษิััที่ บที่บาที่หน้ิาที่่�ข้องกรรมูการ
และพิัฒนิาการต่างๆ ที่่�สำำาคััญ ตลอดำจนิสำนัิบสำนิุนิให้เข้้าอบรมูหลัก
สำูตรหรอืกิจกรรมูต่างๆ กับสำมูาคัมูสำ่งเสำรมิูกรรมูการบรษิััที่ไที่ยหรอื
หน่ิวิยงานิอื�นิๆ

องค์ปริะกัอบคณะกัริริมกัาริบริษิัทัและคณะกัริริมกัาริชุดยอ่ย

กัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริษิัทัและกัริริมกัาริชุดยอ่ย

กัาริพฒันาความริูค้วามสามาริถของกัริริมกัาริ

บรษิัทัี่ฯ จะจัดำใหมู้ก่ารปฐมูนิิเที่ศกรรมูการที่่�เข้า้รบัตำาแหน่ิงกรรมูการ
ใหมูใ่นิคัณะกรรมูการบรษิัทัี่ ตามูแผู้นิการพัิฒนิากรรมูการท่ี่�กำาหนิดำ
โดำยคัณะกรรมูการสำรรหาและพิจิารณาคัา่ตอบแที่นิ เพิื�อใหก้รรมูการ

ใหมูไ่ดำท้ี่ราบและเข้า้ใจถึงึประวิตัคิัวิามูเปน็ิมูาข้องบรษิัทัี่ โคัรงสำรา้ง 
นิโยบาย กฏิระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวิข้้อง และข้อบเข้ตอำานิาจหน้ิาที่่�ท่ี่�คัณะ 
กรรมูการรบัผู้ดิำชีอบ

กัาริปฐมนิเทศกัริริมกัาริใหีม่
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*(เกณฑ์ ์90 - 100% หมูายถึงึ ด่ำเลศิ, 76 - 89% หมูายถึงึ ดำมู่าก, 66 - 75% หมูายถึงึ ดำ,่ 50 - 65% หมูายถึงึ พิอใช้ี, ตำากวิา่ 50% หมูายถึงึ คัวิรปรบัปรงุ)

คัณะกรรมูการบรษิััที่จะจัดำให้มู่การประเมูินิผู้ลการปฏิิบัติงานิข้อง
คัณะกรรมูการบรษิัทัี่และคัณะกรรมูการชุีดำยอ่ยประจำาปี ที่ั�งในิรปูแบบ 
การประเมูินิแบบที่ั�งคัณะและแบบรายบุคัคัล เพิื�อให้คัณะกรรมูการ
บรษิัทัี่ไดำพ้ิจิารณาที่บที่วินิผู้ลงานิปญัหา และอปุสำรรคัในิการดำำาเนิินิ
งานิระหวิ่างปีที่่�ผู่้านิมูา เพิื�อนิำามูาแก้ไข้และเพิิ�มูเติมูประสำิที่ธิภูาพิ
การที่ำางานิ ซึื้�งหลกัเกณฑ์์การประเมูนิิคัณะกรรมูการที่ั�งคัณะ แบง่ออก 
เปน็ิ 6 หวัิข้อ้ ไดำแ้ก่
 1   โคัรงสำรา้งและคัณุสำมูบตัขิ้องคัณะกรรมูการ
 2  บที่บาที่ หน้ิาที่่� และคัวิามูรบัผู้ดิำชีอบข้องคัณะกรรมูการ
 3  การประชุีมูคัณะกรรมูการ
 4  การที่ำาหน้ิาที่่�ข้องคัณะกรรมูการ
 5  คัวิามูสำมัูพินัิธก์บัฝ่า่ยจดัำการ
 6  การพัิฒนิาตนิเองข้องคัณะกรรมูการและการพัิฒนิาผูู้บ้รหิาร 

บรษิััที่มู่การจัดำให้คัณะกรรมูการมู่การประเมิูนิผู้ลงานิข้องประธานิ
เจา้หน้ิาที่่�บรหิารประจำาป ีโดำยมูห่ลกัเกณฑ์ใ์นิการประเมิูนิ 10 หวัิข้อ้ 
ดำงัน่ิ�
 1 คัวิามูเปน็ิผูู้น้ิำา
 2 การกำาหนิดำกลยทุี่ธ์
 3 การดำำาเนิินิงานิตามูกลยุที่ธ์
 4 ผู้ลประกอบการและการวิางแผู้นิที่างการเงนิิ
 5 คัวิามูสำมัูพินัิธก์บัคัณะกรรมูการ
 6 คัวิามูสำมัูพินัิธก์บัองคัก์รภูายนิอก
 7 การบรหิารที่รพัิยากรบุคัคัลและคัวิามูสำมัูพินัิธ์
 8 แผู้นิการสำบืที่อดำ
 9 คัวิามูรูค้ัวิามูเข้า้ใจเก่�ยวิกบัผู้ลติภูณัฑ์์
 10 คัณุสำมูบตัสิำว่ินิบุคัคัล

แบบประเมูินิคัณะกรรมูการรายบุคัคัล ซึื้�งหลักเกณฑ์์การประเมูินิ 
คัณะกรรมูการรายบคุัคัล แบง่ออกเปน็ิ 3 หัวิข้อ้ ไดำแ้ก่
 1 โคัรงสำรา้งและคัณุสำมูบตัขิ้องคัณะกรรมูการ
 2 การประชุีมูข้องคัณะกรรมูการ
 3 บที่บาที่ หน้ิาที่่� และคัวิามูรบัผู้ดิำชีอบข้องคัณะกรรมูการ

เมูื�อกรรมูการแต่ละที่่านิไดำ้ตอบแบบประเมูินิตนิเองแบบที่ั�งคัณะ
และรายบคุัคัลเรย่บรอ้ยแลว้ิ สำำานัิกเลข้านิกุารบรษิัทัี่จะรวิบรวิมูคัะแนินิ 
และสำรุปผู้ลคัะแนินิข้องการประเมิูนิคัณะกรรมูการบรษิััที่แบบที่ั�ง
คัณะต่อท่ี่�ประชุีมูคัณะกรรมูการบรษิััที่ เพิื�อพิิจารณารบัที่ราบและ
หาวิิธแ่ก้ไข้ปรบัปรุงในิสำ่วินิท่ี่�ไดำ้คัะแนินิยังไมู่เปน็ิท่ี่�น่ิาพิอใจ เพิื�อเปน็ิ
แนิวิที่างแกไ้ข้การดำำาเนิินิงานิในิปถีึดัำไป คัะแนินิในิป ี2562 มู่คัะแนินิ 
เฉล่�ยดำงัน่ิ�

เมูื�อกรรมูการแตล่ะที่า่นิไดำต้อบแบบประเมูนิิเลข้านิกุารบรษิัทัี่ ที่ำาการ
รวิบรวิมูผู้ลการประเมูนิิเข้า้เสำนิอท่ี่�ประชุีมูคัณะกรรมูการบรษัิัที่สำรรหา
และพิจิารณาค่ัาตอบแที่นิ เพิื�อเปน็ิสำว่ินิหนึิ�งในิการพิจิารณาค่ัาตอบแที่นิ
และผู้ลการดำำาเนิินิงานิ รวิมูถึึงหาวิิธ่แก้ไข้และปรบัปรุงในิสำ่วินิที่่�ยัง
ไมู่เปน็ิท่ี่�พิอใจ เพิื�อเปน็ิแนิวิที่างแก้ไข้ในิปีถึัดำไป โดำยปี 2562 สำรุปผู้ล 
การประเมูนิิไดำ ้ดัำงน่ิ�

กัาริปริะเมินผลกัาริปฏิิบัติิงานของคณะกัริริมกัาริและคณะกัริริมกัาริชุดย่อย

กัาริปริะเมินผลงานปริะธิานเจำ้าหีน้าที�บริหิีาริ

ทั�งคณะ ริายบุคคล

คัณะกรรมูการบรษิััที่

คัณะกรรมูการตรวิจสำอบ

คัณะกรรมูการสำรรหาและพิิจารณาคั่าตอบแที่นิ

คัณะกรรมูการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง

คัณะกรรมูการกำากับดำูแลกิจการ

92.03%

97.36%

92.83%

94.86%

94.86%

91.19%

98.48%

87.50%

87.50%

97.70%

ริะดับผลกัาริปริะเมิน

หีมวดที� 1: ริายงานสถานะกัาริดำาเนินงานติามเป้าหีมาย

บรษิััที่ไดำ้กำาหนิดำการดำำาเนิินิงานิตามูเป้าหมูาย ดำังน่ิ�

1. เป้าหมูายในิการข้ยายธุรกิจจากการวิัดำผู้ลการดำำาเนิินิธุรกิจปกติข้องบรษิััที่

2. เป้าหมูายจากการข้ยายธุรกิจโดำยที่างอ้อมูจากการคัวิบรวิมูธุรกิจ

หีมวดที� 2: ปริะสิทธิิภาพในกัาริวัดผล จำากัแบบปริะเมิน 10 ข้อ

ดำ่มูาก

เย่�ยมูยอดำ

92.7%
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บรษิัทัี่มูน่ิโยบายที่่�จะสำง่ตวัิแที่นิข้องบรษิัทัี่ที่่�มูป่ระสำบการณ์สำงู เข้า้ไป 
เปน็ิกรรมูการในิบรษิััที่ย่อยข้องบรษิััที่ โดำยตัวิแที่นิอาจเปน็ิประธานิ 
กรรมูการ ประธานิเจา้หน้ิาที่่�บรหิาร กรรมูการผูู้จ้ดัำการ กรรมูการ 
ผูู้้บรหิารระดัำบสำูงหรอืบุคัคัลใดำๆ ซึื้�งมู่คัุณสำมูบัติเหมูาะสำมูในิธุรกิจ 
ดำงักลา่วิ โดำยปราศจากผู้ลประโยชีน์ิข้ดัำแยง้กบัธรุกจิข้องบรษิัทัี่ยอ่ย

ในิระหวิา่งป ี2562 บรษิัทัี่ไดำจ้า่ยคัา่เดำนิิที่างใหก้บัผูู้ส้ำอบบญัช่ีเปน็ิเงนิิ 166,391.27 บาที่

ค่าติอบแทนจำากักัาริสอบบัญชี (audit fee)

ค่าบริิกัาริอ่�น (non-audit fee)

เหล่านัิ�นิ ตัวิแที่นิท่ี่�ไดำ้รบัการแต่งตั�งจะต้องบรหิารและจัดำการธรุกิจ
ข้องบริษััที่ย่อยตามูกฎหมูายและกฏิระเบ่ยบตามูท่ี่�กำาหนิดำไวิ้ในิ
ข้้อบังคัับข้องบรษิััที่ และกฎหมูายข้องบรษิััที่ย่อยที่่�เก่�ยวิข้้อง และ 
ปฏิิบตัติามูนิโยบาย แนิวิที่าง และข้อ้เสำนิอแนิะข้องบรษิัทัี่ พิลาสำตคิั 
และหบ่หอ่ไที่ย จำากดัำ (มูหาชีนิ)

กัาริกัำากับัดแูลกัาริดำาเนินงานของบริษิัทัย่อย

คา่ติอบแทนผูส้อบบญัชี

2560 2561 2562
สำานักังานสอบบัญชี

ค่าธิริริมเนียมกัาริสอบบัญชี (บาท)

บรษิัทัี่ สำำานัิกงานิ อว่ิาย จำากดัำ 1,300,000 2,200,000 2,790,000

*บรษิัทัี่ ไมูมู่บ่คุัคัลหรอืกจิการที่่�เก่�ยวิข้อ้งกันิกบัผูู้ส้ำอบบญัช่ีหรอืสำำานัิกงานิสำอบบัญช่ี ที่ั�งโดำยตรงและโดำยออ้มู
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ความริับผิดชอบติ่อสังคม
และความยั�งย่น
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ความริับผิดชอบต่ิอสังคม

บรษิััที่มู่นิโยบายในิการประกอบกิจการท่ี่�สำุจรติและเป็นิธรรมู ภูายใต้กรอบข้องกฎหมูายและจรยิธรรมูที่างธุรกิจข้องบรษิััที่ ไมู่เอาเปรย่บ
ผูู้้มู่สำว่ินิไดำเ้สำย่และสำงัคัมู โดำยยดึำถึอืการปฏิิบตัดิำงัน่ิ�

บรษิัทัี่มูน่ิโยบายที่่�ชัีดำเจนิในิการประกอบกิจการที่่�สำจุรติและเปน็ิธรรมู
ภูายใต้กรอบข้องกฎหมูาย ซึื้�งไดำ้ถึือปฏิิบัติมูาโดำยตลอดำ นิโยบาย
ตอ่ต้านิการที่จุรติและการประกาศเจตนิารมูณ์ นิอกจากการปฏิิบตัิ
ตามูกฎหมูายและระเบ่ยบปฏิิบัติข้องกรรมูการกำากับหลักที่รัพิย์

กัาริปริะกัอบกัจิำกัาริดว้ยความเปน็ธิริริม

กัาริติอ่ติา้นกัาริทจุำริติิ

ความริับผิดชอบติ่อสังคมและความยั�งย่น

และตลาดำหลกัที่รพัิย ์บรษิัทัี่ยงัมูค่ัณะกรรมูการตรวิจสำอบ ผูู้ส้ำอบบญัช่ี
ท่ี่�ตลาดำหลกัที่รพัิยใ์หก้ารรบัรอง และผูู้้สำอบบญัช่ีภูายในิท่ี่�เปน็ิบคุัคัล
ภูายนิอก ที่่�คัอยดูำแลการดำำาเนิินิธุรกิจด้ำวิยคัวิามูโปรง่ใสำและยึดำมูั�นิ 
ในิคัวิามูถึกูตอ้ง บรษิัทัี่ยงัมูก่ารปฏิิบตั ิดัำงน่ิ�

การสำร้างจิตสำำานึิก ที่ัศนิคัติ ให้กับพินัิกงานิในิการปฏิิบัติตามูกฎ
ระเบ่ยบดำ้วิยคัวิามูซืื้�อสำัตย์ ผู้่านิการฝ่ึกอบรมูภูายในิข้องบริษััที่
อยา่งสำมูำาเสำมูอ

จดัำวิางระบบการที่ำางานิท่ี่�มู่ประสำทิี่ธภิูาพิ มู่ระบบการตรวิจสำอบและ
ถึ่วิงดำุลการใช้ีอำานิาจหน้ิาที่่�ที่่�เหมูาะสำมู เพิื�อป้องกันิการทีุ่จรติและ
คัอรร์ปัชัี�นิ

หา้มูมูใิหผูู้้บ้รหิาร กรรมูการ และพินัิกงานิเรย่กรอ้งหรอืรบัผู้ลประโยชีน์ิ
ที่รพัิยส์ำนิิใดำๆ สำำาหรบัตนิเองหรอืผูู้อ้ื�นิ ในิการจงูใจใหท้ี่ำาหรอืไมูป่ฏิิบตัิ
หน้ิาที่่�ในิที่างที่่�มูชิีอบ หรอืที่ำาใหบ้รษิัทัี่สำญูเสำย่ประโยชีน์ิอนัิชีอบธรรมู           

แนิวิปฏิิบตัใินิหน่ิวิยงานิท่ี่�เปน็ิไปตามูนิโยบายบรษิัทัี่ ได้ำแจง้ข้อ้ปฏิิบตัิ
เรื�องการปฏิิบตังิานิอยา่งโปรง่ใสำและถึกูตอ้งตามูกฎหมูาย ในิระเบย่บ
เก่�ยวิกบัการที่ำางานิและจรรยาบรรรณธรุกจิข้องบรษิัทัี่ใหก้บัพินัิกงานิ
ไดำท้ี่ราบและนิำาสำูก่ารปฏิิบตัอิยา่งจรงิจงั
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การแข้ง่ข้นัิที่่�เปน็ิธรรมู บรษิัทัี่ไมู่มู่นิโยบาย
ที่ั�งต่อหน้ิาและลบัหลงั ในิการทีุ่มู่ตลาดำ หรอื
รวิมูหัวิกำาหนิดำราคัาการฮั�วิประมููลในิ
การข้าย สำินิคั้า การกำาหนิดำราคัาสำินิคั้า
จากต้นิที่นุิสำนิิคัา้และสำามูารถึแข้ง่ข้นัิไดำ ้

การเคัารพิสำิที่ธิในิที่รัพิย์สำินิข้องผูู้้อื�นิ 
ไมู่ดำำาเนิินิการใดำๆ ท่ี่�เก่�ยวิข้อ้งกบัการละเมิูดำ 
ที่รพัิย์สำนิิที่างปญัญา สำง่เสำรมิูใหผูู้้บ้รหิาร 
พินัิกงานิใช้ี ที่รพัิยากร และที่รพัิยส์ำนิิข้อง
บรษิััที่อย่างมู่ประสำิที่ธภิูาพิ ใช้ีสำินิคั้าและ
บรกิารที่่�มูล่ขิ้สำทิี่ธิ�ถึกูตอ้ง ไมู่สำนัิบสำนินุิสำนิิคัา้
หรอืการกระที่ำาท่ี่�เปน็ิการละเมิูดำที่รพัิยส์ำนิิ
ที่างปญัญา 

การสำ่งเสำรมิูคัวิามูรบัผู้ิดำชีอบต่อสำังคัมูในิ
ห่วิงโซ่ื้ธุรกิจ โดำยการยอมูรบัและปฏิิบัติ
ตามูนิโยบายการประกอบธุรกิจท่ี่�สำุจรติ
และเป็นิธรรมูข้องคัู่ค้ัา เช่ีนิ การป้องกันิ 
ยาเสำพิตดิำ การปฏิิบตัติามูกฎหมูายต่อตา้นิ
ที่จุรติคัอรร์ปัชัี�นิ การใช้ีแรงงานิเดำก็ สำตร ่
และแรงงานิไมู่ถึูกกฎหมูาย และสำ่งผู่้านิ
นิโยบายข้องบรษิัทัี่ไปยังคัูค้่ัาอื�นิข้องบรษัิัที่
ได้ำที่ราบ และตรวิจสำอบการปฏิิบัติตามู
กฎหมูายข้องคัูค่ัา้
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บรษิัทัี่มูน่ิโยบายและแนิวิที่างที่่�จะไมูล่ว่ิงละเมูดิำสำทิี่ธมิูนิษุัยชีนิ โดำยกำาหนิดำใหก้รรมูการ ผูู้บ้รหิาร และพินัิกงานิข้องบรษิัทัี่ ปฏิิบตัติามูจรรยาบรรณ
ธรุกิจข้องบรษิัทัี่ ในิเรื�องการเคัารพิหลกัสำทิี่ธมิูนิษุัยชีนิ ดำงัตอ่ไปน่ิ�

บรษิัทัี่มูน่ิโยบายและแนิวิที่างปฏิิบตัทิี่่�ชัีดำเจนิ พิรอ้มูที่ั�งยดึำถึอืปฏิิบตัเิสำมูอมูาในิเรื�องการจา้งงานิและดำแูลแรงงานิ ซึื้�งเปน็ิหนึิ�งในิหา้ข้องหลกัการ 
บรหิารงานิ (5 M) ข้องบรษิัทัี่ ที่่�ถึอืวิา่บคุัลากรข้องบรษิัทัี่เปน็ิที่รพัิยากรท่ี่�สำำาคััญ ดำงันัิ�นิ จงึยดึำถึอืปฏิิบตัติามูมูาตรฐานิแรงงานิไที่ยในิเรื�องตา่งๆ 
ดำงัน่ิ�

กัาริเคาริพสิทธิมินุษัยชน 

กัาริปฏิบัิติติิอ่แริงงานอย่างเปน็ธิริริม

ปฏิิบัติต่อพินัิกงานิบนิพิื�นิฐานิข้องศักดำิ�ศร่ข้องคัวิามูเป็นิมูนิุษัย์
ให้คัวิามูคัารพิต่อสำิที่ธิหน้ิาที่่�สำ่วินิบุคัคัล โดำยบรษิััที่จะจ้างพินัิกงานิ
โดำยตรง ไมู่ผู้่านิผูู้้รบัเหมูา เพิื�อที่ำางานิในิกระบวินิการผู้ลิตที่ั�งหมูดำ
ข้องบรษิัทัี่รบัพินัิกงานิ โดำยไมูมู่ข่้อ้จำากดัำเรื�องเพิศและอาย ุ               

สำนัิบสำนิุนิและเคัารพิในิการปกป้องสำิที่ธิมูนิุษัยชีนิ ระมัูดำระวิังดำูแล
มูใิหบ้รษิัทัี่เข้า้ไปมูส่ำว่ินิเก่�ยวิข้อ้งกบัการละเมูดิำสำทิี่ธมิูนิษุัยชีนิ เช่ีนิ การ
บังคัับใช้ีแรงงานิ (Force labor) การใช้ีแรงงานิเด็ำก (Child labor) 
รวิมูที่ั�งผู้า่นิไปยงัผูู้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ข้องบรษิัทัี่

ยดึำมัู�นิในิระบบประชีาธปิไตย และสำง่เสำรมิูใหพ้ินัิกงานิใช้ีสำทิี่ธเิลอืกตั�ง
ตามูรฐัธรรมูนิญู

บรษิัทัี่ฯ ไดำมู้ก่ารจา่ยคัา่ตอบแที่นิพินัิกงานิ ประจำาป ี2562 ดัำงน่ิ�

แสำดำงเจตจำานิงและนิโยบายในิการเคัารพิสำทิี่ธมิูนิษุัยชีนิอยา่งเปดิำเผู้ย
ตอ่คัูค่ัา้ และผูู้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่
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จำำานวนพนักังาน
ณ เด่อน ธิันวาคม

เงินเด่อน และโบนัส
(พันบาท)

กัองทุนสำาริองเลี�ยงชีพ
(พันบาท)

ฝ่่ายการผู้ลิต

ฝ่่ายการเงินิและบรหิาร

ฝ่่ายการตลาดำ

ฝ่่ายโลจิสำติกสำ์

ริวม

111,860.24

12,441.94

3.828.34

17,944.63

146,072.15

773

39

11

123

946

3,415.20

430.07

107.84

633.51

4,586.63

การจ้างงานิและแรงงานิสำมัูพินัิธ ์นิอกจาก 
การพิจิารณารบัพินัิกงานิโดำยไมู่มูข่้อ้จำากัดำ
ในิเรื�อง เพิศ อายุ เชืี�อชีาติ ยังมู่การที่ำา
สำญัญาจา้งที่่�เปน็ิธรรมูถึกูตอ้งตามูกฎหมูาย
แรงงานิ และมู่การจัดำตั�งคัณะกรรมูการ
แรงงานิสำมัูพินัิธ ์ซึื้�งเลอืกตั�งจากพินัิกงานิ 
ข้องบรษิัทัี่ ที่ำาหน้ิาที่่�ดำแูลสำวัิสำดำกิารคัวิามู
เป็นิอยู่ข้องพินัิกงานิ และยังไดำ้รับการ
รบัรองจากสำำานัิกงานิมูาตรฐานิแรงงานิไที่ย
กระที่รวิงแรงงานิ

คัวิามูปลอดำภูัยและช่ีวิอนิามัูย บรษิััที่ให ้
คัวิามูสำำาคััญในิเรื�องคัวิามูปลอดำภูัยและ
สำภูาพิแวิดำล้อมูในิการงานิ โดำยมู่คัณะ
กรรมูการคัวิามูปลอดำภูัยและช่ีวิอนิามูัย 
เจ้าหน้ิาที่่�คัวิามูปลอดำภัูยในิทุี่กระดำับ
คัอยดำูแลและให้มู่การปฏิิบัติท่ี่�ถึูกต้อง
ตามูกฎหมูายคัวิามูปลอดำภัูย จดัำอบรมูให้
คัวิามูรูกั้บพินัิกงานิทุี่กคันิเปน็ิประจำาทุี่กป ี
จดัำใหมู้ก่ารตรวิจรา่งกายพินัิกงานิประจำา
ปใีหก้บัพินัิกงานิที่กุคันิ

ปฏิิบตัติอ่พินัิกงานิที่กุคันิอยา่งเที่า่เที่ย่มูกันิ 
ไมูแ่บง่เพิศ การศกึษัา เชืี�อชีาต ิภูายใต้ข้อ้
ปฏิิบัติในิคัู่ มืูอจรรยาบรรณพินัิกงานิ
ระเบ่ยบข้้อบังคัับข้องบริษััที่ท่ี่�ไดำ้รับการ 
รบัรองจากกรมูแรงงานิ
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สำทิี่ธขิ้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิ

การเปดิำเผู้ยข้อ้มูลูและคัวิามูโปรง่ใสำ

คัวิามูรบัผู้ดิำชีอบข้องคัณะกรรมูการ

บที่บาที่ข้องผูู้้มูส่ำว่ินิไดำเ้สำย่

การปฏิิบตัติอ่ผูู้ถ้ึอืหุน้ิอย่างเที่า่เที่ย่มูกนัิ

บรษิัทัี่ไดำถ้ึอืปฏิิบตัติามูหลกัการกำากบัดำแูลกจิการที่่�ดำ ่ดำงัไดำก้ลา่วิมูาในิหัวิข้อ้ข้า้งตน้ิ โดำยคัรอบคัลมุูหลกัการที่่� 5 หมูวิดำ คืัอ 

ความริบัผดิชอบติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยี

บริษััที่ตระหนัิกดำ่ในิเรื�องการรักษัาแวิดำล้อมูและการใช้ีที่รัพิยากร
อย่างถึูกต้องและคุ้ัมูคั่า เพิื�อเกิดำการใช้ีที่รพัิยากรท่ี่�มู่ประสำิที่ธิภูาพิ
และไมูก่อ่เกดิำมูลภูาวิะตามูมูา ในิป ี2556 บรษิัทัี่ไดำเ้ข้า้รว่ิมูโคัรงการ
ลดำการใช้ีพิลงังานิไฟื้ฟื้า้กบักระที่รวิงพิลงังานิ และดำำาเนิินิการตอ่เนืิ�อง
จนิถึึงปัจจุบันิ บรษิััที่สำามูารถึผู้่านิเกณฑ์์มูาตรฐานิตามูที่่�โคัรงการ
กำาหนิดำ ซึื้�งนิอกจากจะไดำช่้ีวิยลดำการใช้ีที่รพัิยากรโดำยรวิมู ยงัสำามูารถึ

ลดำต้นิทีุ่นิได้ำอก่สำ่วินิหนึิ�ง นิอกจากน่ิ�ยังได้ำปฏิิบัติตามูข้้อกำาหนิดำข้อง
กรมูคัวิบคัุมูมูลพิิษั กระที่รวิงอุตสำาหกรรมูอย่างเคัรง่คัรดัำ ในิการ
กำาจัดำวิัสำดำุเหลือใช้ีจากการผู้ลิต อ่กที่ั�งได้ำรว่ิมูมูือกับคัู่ค้ัาข้องบรษิััที่
ในิการดำำาเนิินิการดำว้ิย  เพิื�อลดำและปอ้งกนัิการเกดิำมูลภูาวิะตอ่ธรรมูชีาติ
และสำิ�งแวิดำลอ้มูอยา่งคัรบวิงจร

กัาริดูแลริกััษัาสิ�งแวดลอ้ม 

บรษิัทัี่ ที่แ่พิคั แพิคัเกจจิ�ง อนิิเดำย่ จำากดัำ (บรษิัทัี่ยอ่ย ข้องบรษิัทัี่ฯ) ได้ำ
มู่การติดำตั�งแผู้งเซื้ลล์แสำงอาที่ิตย์ (Solar panels) เพิื�อผู้ลิตไฟื้ฟื้้า 
พิลงังานิแสำงอาที่ติย ์บนิหลงัคัาข้องโรงงานิที่่� จงัหวิดัำ Umbergaon 
ประเที่ศอินิเดำ่ย ซึื้�งมู่กำาลังการผู้ลิตไฟื้ฟื้้าประมูาณ 0.5 เมูกะวิัตต ์

บรษิััที่ ที่่แพิคั แพิคัเกจจิ�ง (บางนิา) จำากัดำ ได้ำมู่แผู้นิที่่�จะติดำตั�งแผู้ง
เซื้ลลแ์สำงอาที่ติย ์(Solar panels) เพิื�อผู้ลติไฟื้ฟื้า้พิลงังานิแสำงอาที่ติย ์
บนิหลงัคัาโรงงานิที่่� ตวัิโรงงานิที่่�ตั�งอยู ่บางนิา ซึื้�งการตดิำตั�งแผู้งเซื้ลล ์
แสำงอาที่ิตย์นัิ�นิสำามูารถึลดำก๊าซื้คัารบ์อนิไดำรอ์อกไซื้ด์ำ ที่่�มูาจากการ 
ผู้ลติไฟื้ฟื้า้โดำยใช้ีถึา่นิหนิิ ซึื้�งกอ่ใหเ้กดิำภูาวิะโลกรอ้นิไดำ้

โคริงกัาริความยั�งยน่
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บรษิััที่ฯ มู่โคัรงการมูอบทีุ่นิการศึกษัาให้กับบุตรพินัิกงานิข้องบรษิััที่ฯ เพิื�อเป็นิการสำนัิบสำนิุนิดำ้านิการศึกษัา และช่ีวิยแบ่งเบาภูาระให้กับ
พินัิกงานิข้องบรษิัทัี่ฯ เปน็ิประจำาที่กุปนัีิ�นิ สำำาหรบัป ี2562 บรษิัทัี่มูอบที่นุิการศกึษัาดำงัน่ิ�

บรษิัทัี่ พิลาสำติคั และหบ่หอ่ไที่ย จำากดัำ (มูหาชีนิ) ไปที่่�สำถึานิสำงเคัราะห์ 
เดำก็ออ่นิพิญาไที่ ซึื้�งตั�งอยูเ่ลข้ที่่� 78/24 มู.1 ตำาบลบางตลาดำ อำาเภูอ 
ปากเกรด็ำ จงัหวิดัำนินิที่บรุ ่11120 โดำยไดำส้ำนัิบสำนินุิที่นุิอาหารกลางวินัิ 

แก่เดำ็ก จำานิวินิ 4,500 บาที่ ในิวิันิที่่� 17 ธันิวิาคัมู 2562 และได้ำมูอบ
สำิ�งข้องบรจิาคัให้กับที่างสำถึานิสำงเคัราะห์ และมูอบทุี่นิการศึกษัา 
เปน็ิเงนิิ จำานิวินิ 25,000 บาที่ 

โคริงกัาริสง่เสริมิความริกััติอ่คริอบคริวั

โคริงกัาริริว่มพฒันาชุมชนหีริอ่สงัคม 

โคริงกัาริมอบทนุกัาริศกึัษัาบตุิริพนักังาน

ระดำบัประถึมูศกึษัา

ระดำบัมูธัยมูต้นิ

ระดำบัมูธัยมูปลาย/อาช่ีวิศกึษัา

ระดำบัปรญิญาตร่

ที่นุิละ 3,000 บาที่ 

ที่นุิละ 4,000 บาที่

ที่นุิละ 5,000 บาที่

ที่นุิละ 10,000 บาที่

จำานิวินิ 44 ทุี่นิ 

จำานิวินิ 17 ทุี่นิ

จำานิวินิ 17 ทุี่นิ

จำานิวินิ 8 ทุี่นิ
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บรษิััที่ได้ำจัดำตั�งกลุ่มูปฏิิบัติงานิเพิื�อดำูแลสำุข้ช่ีวิอนิามูัยในิสำถึานิท่ี่�ปฏิิบัติงานิให้แก่พินัิกงานิในิบรษิััที่ โดำยมู่งบประมูาณในิการดำำาเนิินิงานิ
ประจำาป ี2562 ดำงัน่ิ�

ในิป ี2562 บรษิัทัี่ฯ มูอ่บุตัเิหตเุกดิำข้ึ�นิ ที่ั�งสำิ�นิจำานิวินิ 2 คัรั�ง ในิวินัิที่่� 5 มูกราคัมู 2562 และวัินิที่่� 16 สำงิหาคัมู 2562 ซึื้�งลดำลงจากปท่ีี่�ผู้า่นิมูา 
ท่ี่�เกดิำข้ึ�นิ 8 คัรั�ง สำถึานิที่่�เกดิำเหตทุี่่� TPAC 2 

โคริงกัาริดแูลสขุชีวอนามยั ในสถานที�ปฏิบิตัิกิัาริ

สถติิกิัาริเกัดิอบุตัิเิหีติใุนปี 2562

งบปริะมาณ (บาท)

การบรหิารและจัดำการดำ้านิคัวิามูปลอดำภูัย

การอบรมูเรื�องคัวิามูปลอดำภูัย

การตรวิจสำอบคัวิามูปลอดำภูัย

การประชุีมูดำ้านิคัวิามูปลอดำภูัยและการจัดำที่ำารายงานิ

การเตรย่มูคัวิามูพิรอ้มูสำำาหรบัภูาวิะฉุกเฉินิ

กิจกรรมูโคัรงการสำ่งเสำรมิูดำ้านิคัวิามูปลอดำภูัย

ริวม

ไมู่มู่คั่าใช้ีจ่าย

120,000

440,000

6,050

70,000

34,000

636,050

กัาริอบริม

กัาริอบริม ชั�วโมงกัาริอบริม

ภูาคับงัคับั (ปฐมูนิิเที่ศ)

ระบบการคัวิบคัมุูคุัณภูาพิที่่�เก่�ยวิข้อ้งกับการปฏิิบตังิานิ

เสำรมิูที่กัษัะการที่ำางานิจากองคัก์รภูายนิอก

เสำรมิูที่กัษัะและประสำทิี่ธภิูาพิการที่ำางานิ

ริวม

18

295 

127

54

494 
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ปัจำจำัยความเสี�ยง
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ปัจำจำัยความเสี�ยง และกัาริบริหิีาริความเสี�ยง

ปัจำจำัยความเสี�ยง
บริษััที่ พิลาสำติคั และห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ) ไดำ้จัดำประเภูที่
คัวิามูเสำ่�ยงที่่�มู่โอกาสำเกิดำข้ึ�นิและสำ่งผู้ลกระที่บโดำยที่างตรง หรือ
ที่างอ้อมูต่อบริษััที่ ดำังนัิ�นิ บริษััที่จึงไดำ้มู่การจัดำตั�งคัณะกรรมูการ
พิิจารณาคัวิามูเสำ่�ยงข้ึ�นิ เพิื�อที่บที่วินิและพิิจารณาแนิวิที่างปัองกันิ
ปัจจัยเสำ่�ยง เพิื�อเป็นิเคัรื�องมูือในิการกำากับดำูแลการปฏิิบัติงานิข้อง

ฝ่า่ยบรหิารจดัำการใหอ้ยูใ่นิคัวิามูคัวิบคัมุูอยา่งเหมูาะสำมู โดำยมูค่ัณะ
กรรมูการตรวิจสำอบเป็นิผูู้้จัดำหาผูู้้ตรวิจสำอบภูายในิและพิิจารณา
รายงานิผู้ลการตรวิจสำอบที่่�มูผู่้ลกระที่บตอ่ปจัจยัเสำ่�ยง โดำยมูน่ิโยบาย
การจดัำการคัวิามูเสำ่�ยง ดำงัตอ่ไปน่ิ�

1. ความเสี�ยงจำากัริาคาวัติถุดิบ

2. ความเสี�ยงด้านกัาริดำาเนินธิุริกัิจำ

3. ความเสี�ยงในด้านทริพัย์สิน

โดำยที่่�เมูด็ำพิลาสำตกิเปน็ิสำว่ินิประกอบหลกัข้องวิตัถึดุำบิที่่�ใช้ีในิการผู้ลติ 
และเป็นิสำ่วินิใหญ่ข้องต้นิทีุ่นิสำินิคั้า ปัจจัยหลักที่่�มู่สำ่วินิสำัมูพิันิธ์และ
มู่ผู้ลกระที่บต่อราคัาเม็ูดำพิลาสำติคั ประกอบด้ำวิย อุปสำงคั์ อุปที่านิ 
เมูด็ำพิลาสำตกิ ในิแตล่ะช่ีวิงเวิลา ซึื้�งมูโ่อกาสำที่่�อาจเกดิำคัวิามูไมูส่ำมูดำลุ 
ที่ำาให้ราคัาเปล่�ยนิแปลง เช่ีนิ การที่่�โรงงานิผูู้้ผู้ลิตปิดำเพิื�อซ่ื้อมูบำารุง 
หรอืเหตกุารณ์ที่่�ที่ำาใหอ้ปุที่านิเปล่�ยนิแปลงไป และท่ี่�สำำาคัญัอก่สำว่ินิหนึิ�ง
คัอื ราคัานิำามัูนิ ที่่�มูก่ารผู้นัิผู้วินิตามูกลไกลตลาดำโลก ซึื้�งที่ั�ง 2 ปจัจยั 
สำง่ผู้ลต่อราคัาเมูด็ำพิลาสำตกิ และสำง่ผู้ลตอ่ตน้ิที่นุิข้องบรษิัทัี่

กลยทุี่ธใ์นิการปอ้งกันิคัวิามูเสำ่�ยงจากผู้ลกระที่บข้องปจัจัยราคัาวิตัถึดิุำบ 
ในิการจดัำหาแหลง่ผูู้จ้ดัำจำาหน่ิายวิตัถึดุำบิ และราคัาที่่�ผู้นัิผู้วินิ คืัอ

คัวิามูเสำ่�ยงในิแง่การดำำาเนิินิธุรกิจอันิเป็นิผู้ลจากกระบวินิการ หรอื
นิโยบายที่่�ลมู้เหลวิ รวิมูไปถึงึคัวิามูผู้ดิำพิลาดำข้องระบบการปฎิบตังิานิ 
ตลอดำระยะเวิลา 35 ปี บรษิััที่มู่คัวิามูมูุ่งมูั�นิพิัฒนิาระบบการรบัรอง
คัุณภูาพิ ISO 9000 และสำร้างระบบงานิ รวิมูถึึงกำาหนิดำแนิวิการ
ปฏิิบตักิารไวิอ้ยา่งชัีดำเจนิและต่อเนืิ�องและในิการดำำาเนิินิงานิข้องบรษิัทัี่
อยูภู่ายใตค้ัณะกรรมูการตรวิจสำอบกำากบัดำแูลและมูผูู้่้ตรวิจสำอบอสิำระ
จากภูายนิอก ที่่�อยู่ในิระดำบัแนิวิหน้ิาในิการตรวิจสำอบและใหค้ัวิามูเหน็ิ

คัวิามูเสำ่�ยงในิดำา้นิที่รพัิย์สำนิิ ซึื้�งจะมูผู่้ลกระที่บโดำยตรงต่อสำภูาพิแวิดำลอ้มู 
และสำ่�งอำานิวิยคัวิามูสำะดำวิก เช่ีนิ ภูัยธรรมูชีาติ สำภูาพิอากาศที่่� 
เปล่�ยนิแปลง และคัวิามูเสำ่ยหายต่อที่รพัิย์สำินิในิเหตุการณ์ดำังกล่าวิ
ซึื้�งอาจก่อผู้ลกระที่บต่อการดำำาเนิินิงานิข้องธุรกิจและคัวิามูสำูญเสำ่ย
ที่างดำา้นิการเงนิิ

1.1
บรษิััที่ได้ำมู่การเจรจาตกลงกับลูกค้ัาหลักในิเรื�องข้องการปรบัราคัา
ข้ายสำนิิค้ัา ตามูราคัาเม็ูดำพิลาสำตกิ ที่่�เปล่�ยนิแปลงในิแตล่ะช่ีวิงเวิลา 
เพิื�อรองรบัคัวิามูเสำ่�ยงจากราคัาในิช่ีวิงเวิลานัิ�นิๆ ที่ำาใหส้ำามูารถึมูช่่ีวิง
เวิลาปรบัตัวิและบรหิารจัดำการ และปรบัราคัาเป็นิไปอย่างมู่ระบบ 
ซึื้�งจะสำามูารถึที่ำาใหบ้รษิัทัี่คัวิบคัมุูอตัราตน้ิที่นุิ กำาไรไดำอ้ยา่งสำมูำาเสำมูอ
ดำว้ิยราคัาที่่�เปน็ิธรรมู อนัิเปน็ิกลยทุี่ธข์้องคัวิามูยั�งยนืิดำว้ิยสำว่ินิหนึิ�ง

1.2 
บรษิัทัี่ไดำก้ระจายคัวิามูเสำ่�ยง ดำว้ิยการซืื้�อเมูด็ำพิลาสำตคิัที่่�หลากหลาย
ตามูคัวิามูต้องการข้องลูกคั้า จากผูู้้จำาหน่ิายหลายรายในิประเที่ศ
ซึื้�งสำามูารถึป้องกันิคัวิามูเสำ่�ยงจากการข้าดำแคัลนิวิัตถึุดำิบ และการ 
ผู้กูข้าดำราคัา

ในิเรื�องคัวิามูเสำ่�ยงที่่�อาจมูผู่้ลกระที่บด้ำานิตา่งๆ เปน็ิประจำาที่กุไตรมูาสำ 
และอยู่ภูายใต้นิโยบายการกำากับดูำแลกิจการข้องตลาดำหลักที่รพัิย์
แหง่ประเที่ศไที่ย แมู้กระที่ั�งดำำาเนิินิการอยูภู่ายใตก้ารตรวิจสำอบข้อง
ลกูค้ัาในิการตรวิจระบบคุัณภูาพิมูาตรฐานิผูู้ผู้้ลติเหลา่น่ิ� ลว้ินิเปน็ิการ
ปอ้งกันิคัวิามูเสำ่�ยงจากการผู้ิดำพิลาดำในิการปฎิบัติงานิข้องพินัิกงานิ 
และระบบการที่ำางานิ

บรษิัทัี่ไดำมู้แ่นิวิที่างการปอ้งกนัิคัวิามูเสำ่�ยง โดำยที่ำาประกันิคัวิามูเสำ่�ยงภูยั
ที่กุชีนิิดำ คัรอบคัลมุูถึงึธรุกจิหยดุำชีะงกั ระยะเวิลารอบกรมูธรรมู ์1 ป ี
ซึื้�งเปน็ิช่ีวิงเวิลาที่่�คัวิามูเสำ่�ยงภูยัดำงักลา่วิ อาจมูผู่้ลจากคัวิามูเสำย่หาย
ต่อเนืิ�องมูายังผู้ลการดำำาเนิินิงานิและที่รพัิย์สำินิ นิอกจากนัิ�นิ บรษิััที่
ยังมู่การที่ำาประกันิภูัยการข้นิสำ่งยวิดำยานิพิาหนิะ รวิมูถึึงประกันิ
คัวิามูรบัผู้ดิำตอ่ตวัิผู้ลติภูณัฑ์ข์้องบรษิัทัี่ตอ่บคุัคัลที่่�สำามู
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4. ความเสี�ยงด้านปริมิาณสต๊ิอคสินค้าเกัิน

5. ความเสี�ยงจำากัอัติริาแลกัเปลี�ยน

6. ความเสี�ยงด้านอัติริาดอกัเบี�ย

7. ความเสี�ยงจำากักัาริทุจำริติิ

บริษััที่มู่จำานิวินิลูกคั้าหลายรายและรายการสำินิคั้าที่่�หลากหลาย
มูากกว่ิาหนึิ�งพินัิรายการ  ดำงันัิ�นิ  ในิการคัวิบคัมุูปรมิูาณสำนิิคัา้และระบบ 
คัลังสำินิคั้าโลจิสำติกสำ์ คัรอบคัลุมูถึึงห่วิงโซ่ื้อุปที่านิ เป็นิกระบวินิการ
ที่่�สำำาคััญเป็นิอย่างยิ�ง ที่่�จะรองรบัการสำ่งมูอบสำินิคั้าให้ลูกคั้าภูายในิ
ระยะเวิลาที่่�กำาหนิดำ

เนืิ�องจากธรุกิจข้องบรษิัทัี่ เปน็ิธรุกจิระหวิา่งประเที่ศ ดำงันัิ�นิ การเปล่�ยนิ
แปลงข้องอตัราแลกเปล่�ยนิข้องสำกลุเงนิิต่างประเที่ศ อาจสำง่ผู้ลกระที่บ
ตอ่ธรุกจิ ฐานิะที่างการเงนิิ ผู้ลการดำำาเนิินิงานิ และโอกาสำที่างธรุกจิ 
ข้องบรษิัทัี่ การผัู้นิผู้วินิข้องสำกลุเงนิิตา่งๆ จะสำง่ผู้ลกระที่บตอ่บรษิัทัี่ 
เนืิ�องจากคัวิามูไมู่สำมูดุำลระหว่ิางสำกุลเงนิิที่่�เปน็ิตน้ิทุี่นิในิการดำำาเนิินิงานิ
และสำกลุเงนิิที่่�เปน็ิรายไดำข้้องบรษิัทัี่ โดำยในิสำว่ินิข้องการจำาหน่ิายสำนิิคัา้

บรษิััที่มู่การกู้ยืมูเงินิจากสำถึาบันิการเงินิ โดำยอ้างอิงอัตราดำอกเบ่�ย
ลอยตวัิ ซึื้�งอาจไดำร้บัผู้ลกระที่บจากสำภูาวิะที่างเศรษัฐกิจมูหภูาคัและ 
นิโยบายการเงินิ ซึื้�งคัวิามูเสำ่�ยงจากอตัราดำอกเบ่�ย เปน็ิคัวิามูเสำ่�ยงท่ี่� 
จะข้ึ�นิในิอนิาคัต จากการเปล่�ยนิแปลงข้องอตัราดำอกเบ่�ยในิตลาดำ ซึื้�งมู่
ผู้ลกระที่บตอ่ผู้ลการดำำาเนิินิงานิและกระแสำเงนิิสำดำข้องบรษิัทัี่

ในิการจัดำการองคั์กรนัิ�นิเป็นิไปไดำ้ที่่�อาจมู่คัวิามูเสำ่�ยงข้องการทีุ่จรติ 
ซึื้�งคัวิามูเสำ่�ยงดำังกล่าวินัิ�นิมู่ทีุ่กระดำับชัี�นิข้ององคั์กรที่่�มู่สำ่วินิสำัมูพิันิธ์
กบักจิกรรมูการดำำาเนิินิงานิแตล่ะสำว่ินิงานิ ที่่�มู่สำว่ินิเก่�ยวิเนืิ�องทัี่�งภูายในิ 
และผูู้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่จากภูายนิอก

ผู้ลกระที่บข้องการทีุ่จริตซึื้�งอาจเกิดำในิการบริหารจัดำการองค์ักร
ทัี่�งระยะสำั�นิและระยะยาวิ รวิมูถึงึคัวิามูสำญูเสำย่ที่างการเงนิิ การสำญูเสำย่ 
ชืี�อเสำย่ง คัวิามูเชืี�อมูั�นิตอ่สำาธารณะชีนิ และผูู้้มูส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ และอื�นิๆ 
ซึื้�งมูผู่้ลตอ่พินัิกงานิและองค์ักรโดำยรวิมู

บรษิัทัี่ไดำจ้ดัำใหมู้ก่ารพิฒันิาระบบสำนิิค้ัาคังคัลงั และมูก่ารพัิฒนิาระบบ
คัวิบคุัมูข้้อมููลที่่�คัรอบคัลุมูคัรบวิงจรข้องระบบห่วิงโซ่ื้อุปที่านิ 
ตั�งแต่การจัดำซืื้�อ รบัเข้้าวิัตถึุดำิบ วิางแผู้นิการผู้ลิต จนิกระทัี่�งระบบ 
คัวิบคัมุูสำนิิค้ัาคังคัลงั และข้นิสำง่สำนิิค้ัาเพิื�อสำง่มูอบไปยงัลกูคัา้ จนิถึึง
ปลายที่างภูายใต้ระบบโคัรงสำร้างสำิ�งอำานิวิยคัวิามูสำะดำวิกระบบ
เชืี�อมูโยงเคัรอืข้า่ยข้อ้มูลูที่่�คัรบคัรนัิ อก่ที่ั�งการข้ยายพิื�นิที่่�คัลงัสำนิิคัา้ 
เพิื�อรองรบัคัวิามูตอ้งการข้องลกูคัา้ใหเ้กดิำประสำทิี่ธภิูาพิ

สำง่ออก จะกำาหนิดำราคัาโดำยองิกบัเงนิิดำอลลา่หส์ำหรฐัฯ ในิข้ณะที่่�ตน้ิที่นุิ
ในิการดำำาเนิินิงานิจะอยูใ่นิสำกลุเงนิิที่อ้งถึิ�นิ

บรษิัทัี่มูก่ารลดำคัวิามูเสำ่�ยงดำา้นิอตัราแลกเปล่�ยนิ โดำยการที่ำาสำญัญา
ซืื้�อข้ายลว่ิงหน้ิาโดำยมูร่ะยะเวิลาไมูเ่กนิิ 90 วินัิ เพิื�อปอ้งกนัิคัวิามูเสำ่�ยง
ดำา้นิผู้ลการดำำาเนิินิงานิข้องบรษิัทัี่

 บรษิัทัี่มูก่ารคัาดำการณ์แนิวิโน้ิมูอตัราดำอกเบ่�ยตลาดำ และมูก่ารจัดำการ
กบัการกูยื้มูเงนิิจากสำถึาบนัิการเงนิิ ในิภูาวิะที่่�อตัราดำอกเบ่�ยมูค่ัวิามู
ผู้นัิผู้วินิ เพิื�อใหเ้กดิำประโยชีน์ิสำงูสำดุำกบัผู้ลการดำำาเนิินิงานิ และกระแสำ 
เงนิิสำดำข้องบรษิัทัี่

บรษิัทัี่ฯ มูก่ารบรหิารจดัำการอยา่งมูอือาช่ีพิในิการปอ้งกนัิการที่จุรติ 
โดำยการการเปดิำช่ีองที่างใหผูู้้มู้ส่ำว่ินิได้ำเสำย่สำามูารถึแจง้เบาะแสำมูายัง
หวัิหน้ิาสำว่ินิกำากบัดูำแลการปฏิิบตักิารองคัก์ร ที่่�ชัีดำเจนิและมูน่ิโยบาย
เกบ็ข้อ้มููลจากผูู้้แจง้เบาะแสำเปน็ิคัวิามูลบั เพิื�อปกปอ้งสำทิี่ธแิละผู้ลกระที่บ
ตอ่ผูู้แ้จง้เบาะแสำ และการจัดำอบรมูใหค้ัวิามูรูต้อ่พินัิกงานิที่ั�งระดำบัตน้ิ
และระดัำบบริหาร รวิมูถึึงบรรจุอยู่ในิคู่ัมูือจรรยาบรรณพินัิกงานิ
แมู้กระที่ั�งภูายในิองค์ักรเองบริษััที่ก็จัดำให้มู่กล่องรับข้้อร้องเร่ยนิ
จากภูายในิ โดำยไมูจ่ำาเปน็ิตอ้งเปดิำเผู้ยข้อ้มูลู
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8. ริะบบควบคุมภายใน

9. ความเสี�ยงจำากักัาริเข้าซ่ื้�อ และกัาริควบริวมกัิจำกัาริ

10. ความเสี�ยงด้านมุมมองของผู้บริโิภคเกัี�ยวกัับบริริจุำภัณฑ์พลาสติิกั

การคัวิบคัุมูภูายในิเป็นิสำ่วินิหนึิ�งข้องกระบวินิการที่่�มู่คุัณค่ัาและมู่
ผู้ลต่อการดำำาเนิินิธรุกจิอนัิแสำดำงถึงึประสำทิี่ธภิูาพิที่่�เพิย่งพิอข้องธรุกจิ 
โดำยคัณะกรรมูการบรษิัทัี่ไดำมู่้การมูอบหมูายภูารกจิในิการตรวิจสำอบ
และคัวิบคัุมูภูายในิ โดำยมู่คัณะกรรมูการตรวิจสำอบเป็นิผูู้้ที่บที่วินิ
ประเมูินิผู้ลระบบการตรวิจสำอบคัวิบคุัมูภูายในิข้องบริษััที่ เพิื�อให้
สำามูารถึเชืี�อมูั�นิไดำ้วิ่าบรษิััที่ไดำ้มู่การระมัูดำระวิังอย่างเพิ่ยงพิอ โดำย
สำามูารถึพิิจารณาจากการตรวิจสำอบระบบข้อ้มูลูที่างบัญช่ีและรายงานิ
มูาตรฐานิการเงนิิ ใหเ้ปน็ิไปตามูกฎเกณฑ์ข์้องตลาดำหลกัที่รพัิยแ์หง่
ประเที่ศไที่ย และสำำานัิกงานิกำากบัดำแูลบรษิัทัี่จดำที่ะเบย่นิไที่ย

คัณะกรรมูการบรษิัทัี่ และคัณะกรรมูการตรวิจสำอบไดำแ้สำดำงคัวิามูเหน็ิ
ต่อระบบการคัวิบคุัมูภูายในิข้องบริษััที่ ที่่�เพิ่ยงพิอและเหมูาะสำมู
สำำาหรบัการดำำาเนิินิธรุกจิข้องบรษิัทัี่ ไดำมู้ก่ารระบุคัวิามูรบัผู้ดิำชีอบเปน็ิ
ลายลักษัณ์อักษัรข้องผูู้้แที่นิผูู้้มู่อำานิาจและการคัวิบคัุมูการจัดำการ 
เพิื�อรบัการรบัรองในิการสำรา้งคัวิามูโปรง่ใสำ เพิื�อใช้ีเป็นิเคัรื�องมูือในิ
การปอ้งกันิคัวิามูเสำ่ยหายและให้การดำำาเนิินิงานิเปน็ิไปอย่างราบรื�นิ

บรษิัทัี่มูแ่นิวิที่างการข้ยายกิจการโดำยการเข้้าซืื้�อและคัวิบรวิมูกิจการ 
ซึื้�งกระบวินิการในิการเข้า้ซืื้�อ และการคัวิบรวิมูกจิการนัิ�นิยอ่มูมูค่ัวิามู
เสำ่�ยงเกิดำข้ึ�นิ เช่ีนิ คัวิามูเสำ่�ยงจากการก่อหน่ิ� เพิื�อเข้้าที่ำารายการและ
คัวิามูเสำ่�ยงจากการลดำลงข้องกระแสำเงนิิสำดำจากการดำำาเนิินิงานิ สำง่ผู้ล
ที่ำาใหผู้้ดิำข้อ้กำาหนิดำที่างการเงนิิที่่�สำถึาบันิการเงนิิกำาหนิดำไวิไ้ดำ้

ในิการลดำคัวิามูเสำ่�ยงจากการเข้า้ซืื้�อและคัวิบรวิมูกจิการนัิ�นิ ที่มู่ผูู้บ้รหิาร
ไดำท้ีุ่มู่เที่เวิลาและที่รพัิยากรอย่างมูาก (ที่ั�งภูายในิองคัก์รเอง และการ
วิ่าจ้างผูู้้เช่ี�ยวิชีาญเฉพิาะที่างในิดำ้านิต่างๆ เช่ีนิ ดำ้านิสำิ�งแวิดำล้อมู 

ปัจจุบันิ แนิวิโน้ิมูการอนิุรกัษั์สำิ�งแวิดำล้อมูที่่�เน้ินิการที่ดำแที่นิการใช้ี
บรรจภุูณัฑ์พ์ิลาสำตกิเริ�มูเพิิ�มูข้ึ�นิ แมูว่้ิาจะเปน็ิแนิวิคัดิำที่่�ดำใ่นิการอนิรุกัษั์
สำิ�งแวิดำล้อมู แต่อาจเปน็ิการเข้้าใจผู้ิดำต่อการบรรจุภูัณฑ์์พิลาสำติกท่ี่�
สำามูารถึนิำากลบัมูาใช้ีใหมู่ไดำ ้ ซึื้�งอาจสำง่ผู้ลกระที่บต่อผู้ลประกอบการ 
ข้องบรษิัทัี่

รวิมูถึงึบรษิัทัี่ไดำจ้ดัำแบง่หน้ิาท่ี่�ข้องสำว่ินิงานิตา่งๆ และพินัิกงานิคัวิบคัมุู 
และผูู้้จัดำการ เพิื�อให้มูั�นิใจไดำ้วิ่าแต่ละสำ่วินิงานิมู่การตรวิจสำอบ 
และถึว่ิงดำลุอำานิาจภูายในิองค์ักร

บรษิัทัี่ฯ ภูายใตค้ัณะกรรมูการตรวิจสำอบ มูค่ัวิามูรบัผู้ดิำชีอบโดำยตรง
อยา่งเปน็ิอสิำระในิการจดัำหาผูู้ต้รวิจสำอบอสิำระมูาเปน็ิผูู้ต้รวิจสำอบภูายในิ
ข้องบรษิัทัี่ เพิื�อตรวิจสำอบระบบการคัวิบคัมุูภูายในิ โดำยคัณะกรรมูการ 
ตรวิจสำอบไดำแ้ตง่ตั�งบรษิัทัี่ ดำล่อยที่ ์ทีู่ช้ี โธมัูที่สำ ุไชียยศ จำากดัำ เปน็ิผูู้ ้
สำอบบญัช่ีภูายในิสำำาหรบัป ี  2562  โดำยผูู้้ตรวิจสำอบภูายในิจะประเมูนิิ 
ระดัำบคัวิามูเสำ่�ยงในิแต่ละสำ่วินิงานิ โดำยประเมิูนิจากสำภูาพิแวิดำล้อมู
ระดำบัการคัวิบคุัมูโดำยรวิมู คัวิามูเสำ่�ยงจากระบบสำารสำนิเที่ศ โดำยกจิกรรมู
การตรวิจสำอบมูว่ิตัถึปุระสำงคั ์เพิื�อประเมูนิิประสำทิี่ธภิูาพิ การดำำาเนิินิงานิ 
การรายงานิ และการปฏิิบัติตามูนิโยบายระเบ่ยบปฏิิบัติ โดำยผูู้ ้
ตรวิจสำอบภูายในิจะรายงานิไปยงัคัณะกรรมูการตรวิจสำอบเปน็ิประจำา
ที่กุไตรมูาสำ

ดำา้นิกฎหมูาย และดำา้นิการเงนิิ) ในิการจดัำที่ำาบที่วิเิคัราะหใ์นิด้ำานิต่างๆ
ข้องบรษิััที่เป้าหมูาย โดำยข้ั�นิตอนิน่ิ�ใช้ีระยะเวิลาหลายเดืำอนิก่อนิที่่�
บรษิัทัี่จะสำรปุเงื�อนิไข้ในิการเข้า้ที่ำารายการ

อก่ที่ั�งบรษิัทัี่เลอืกเข้า้ซืื้�อกิจการที่่�มูลั่กษัณะธรุกิจแบบเดำย่วิกับบรษิัทัี่ 
คัอืผู้ลติบรรจภุูณัฑ์พ์ิลาสำตคิั ซึื้�งบรษิัทัี่มูป่ระสำบการณ์ในิการดำำาเนิินิ 
ธรุกจิน่ิ�มูาอยา่งยาวินิานิถึงึ 35 ป ีสำง่ผู้ลที่ำาใหบ้รษิัทัี่มูค่ัวิามูเข้า้ใจถึึง
เที่คัโนิโลยก่ารผู้ลติ และอตุสำาหกรรมูน่ิ�เปน็ิอยา่งดำ่

บรษิัทัี่ได้ำรว่ิมูมูอืกบัลกูค้ัาในิการวิจิยัและพัิฒนิาผู้ลติภูณัฑ์ท่์ี่�สำามูารถึ
นิำากลบัมูาใช้ีใหมูไ่ด้ำ เพิื�อใหเ้ปน็ิไปตามูแนิวิโน้ิมูการอนิรุกัษัส์ำิ�งแวิดำลอ้มู
ในิปจัจบุนัิ
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ริายกัาริที�
เกัี�ยวโยงกััน
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ริายกัาริริะหีว่างกััน

รายการระหวิ่างกันิเป็นิรายการที่่�เกิดำข้ึ�นิจากการดำำาเนิินิธุรกิจตามู
ปกต ิโดำยที่่�การกำาหนิดำราคัาจะเปน็ิราคัาตลาดำหรอืเปน็ิไปตามูเงื�อนิไข้
ที่างการคัา้โดำยที่ั�วิไป ซึื้�งสำามูารถึเที่ย่บเคัย่งกบัเงื�อนิไข้ที่่�ใหก้บับุคัคัล
ภูายนิอก (Fair and at arm’s length) ซึื้�งอาจจะเปน็ิราคัาที่่�เรย่กเกบ็ 

จากลกูคัา้ หรอืเปน็ิราคัาที่่�เสำนิอใหก้บัผูู้จ้ดัำหา (ซัื้พิพิลายเออร)์ และเปน็ิ
เงื�อนิไข้ท่ี่�สำามูารถึเปรย่บเท่ี่ยบไดำแ้ละสำมูเหตสุำมูผู้ล รายการระหว่ิางกนัิ 
ที่่�เกดิำข้ึ�นิ ระหว่ิาง วินัิที่่� 1 มูกราคัมู 2562 ถึงึ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 
โดำยสำรปุไดำด้ำงัน่ิ�

ริายกัาริริะหีว่างกัันกัับบุคคลที�อาจำมีความขัดแย้ง

บริษิััทที่เกัี่ยวข้อง/ความสัมพันธิ์

มู่ผูู้้ถึือหุ้นิและกรรมูการเป็นิบุคัคัลท่ี่�เก่�ยวิข้้อง
กับผูู้้ถึือหุ้นิและผูู้้บรหิารข้องบรษัิัที่ฯ

มู่ผูู้้ถึือหุ้นิและกรรมูการเป็นิบุคัคัลท่ี่�เก่�ยง
ข้้องกับผูู้้ถึือหุ้นิและผูู้้บรหิารข้องบรษัิัที่ฯ

บรษิััที่ย่อย

บรษิััที่ย่อย

กรรมูการ ผูู้้บรหิาร และบุคัคัลท่ี่�เก่�ยวิข้้อง 
กับกรรมูการ และผูู้้บรหิาร

ปี  2561
จำำานวนเงิน (ล้านบาท)

ปี 2562
ปริะเภทริายกัาริ

บริษิััท อินโดริามา โพลีเมอริส์ จำำากััด (มหีาชน)

บริษิััท อินโดริามา ปิโติริเคม จำำากััด

บริษิััท ทีแพค แพคเกัจำจำิ้ง (บางนา) จำำากััด

บริษิััท ทีแพค แพคเกัจำจำิ้ง อินเดีย จำำากััด

บุคคลที�เกัี�ยวข้องกััน

ซ้ืื้อวิัตถึุดำิบ/ผู้ลติภูัณฑ์์/บรกิาร

ซ้ืื้อวิัตถึุดำิบ/ผู้ลติภูัณฑ์์/บรกิาร

ข้ายวิัตถึุดำิบ/ผู้ลติภูัณฑ์์/บรกิาร

ซ้ืื้อวิัตถึุดำิบ/ผู้ลติภูัณฑ์์/บรกิาร

เงินิปันิผู้ลรบั

ข้ายวิตัถึดุำบิ/ผู้ลติภูณัฑ์/์บรกิาร

ซืื้�อวิตัถึดุำบิ/ผู้ลติภูณัฑ์/์บรกิาร

เงินิปันิผู้ลจ่าย

63.08 7.10

4.49 8.43

4.91 -

10.19

6.67

-

7.48

13.89

28.40

0.15

0.09

-

1.57
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กรณ่ที่่�มู่รายการระหว่ิางกันิข้อง บมูจ. พิลาสำติคั และห่บห่อไที่ย
กับบุคัคัลที่่�อาจมู่คัวิามูข้ัดำแย้งที่างผู้ลประโยชีน์ิ หรอืผูู้้มู่สำ่วินิได้ำเสำ่ย 
คัณะกรรมูการตรวิจสำอบจะเปน็ิผูู้พ้ิจิารณาและใหค้ัวิามูเหน็ิเก่�ยวิกับ
คัวิามูจำาเปน็ิในิการเข้า้ที่ำารายการ  ซึื้�งข้อ้กำาหนิดำและเงื�อนิไข้ในิรายการ 
ดำงักลา่วิตอ้งเปน็ิไปตามูราคัาตลาดำ ในิกรณ่ที่่�ไมูมู่ร่าคัาตลาดำ คัณะ
กรรมูการตรวิจสำอบจะพิจิารณาใหใ้ช้ีราคัาที่่�เหมูาะสำมู สำมูเหตสุำมูผู้ล
และเปน็ิประโยชีน์ิตอ่บรษิัทัี่ หากคัณะกรรมูการตรวิจสำอบไมู่มูค่ัวิามู
ชีำานิาญในิการพิจิารณารายการระหว่ิางกนัิที่่�เกดิำข้ึ�นิ บมูจ. พิลาสำตคิั 

ในิกรณ่ที่่�มู่รายการระหวิ่างกันิซึื้�งเป็นิรายการใหมู่ แต่ละหน่ิวิยงานิ
ข้องบรษิัทัี่จะตอ้งแจง้รายละเอย่ดำข้องรายการที่่�คัาดำวิา่จะเกดิำข้ึ�นิ เช่ีนิ 
มูลูคัา่ข้องรายการ ราคัา เงื�อนิไข้ และเหตผุู้ลที่่�ตอ้งมูร่ายการระหวิา่งกนัิ 
โดำยแจง้ตอ่เลข้านิกุารคัณะกรรมูการตรวิจสำอบ เพิื�อใหมู่้การตรวิจสำอบ
รายการเบื�องตน้ิวิา่รายการนัิ�นิๆ อยูภู่ายใต้เงื�อนิไข้ที่่�จะต้องไดำร้บัการ
อนิมุูตัจิากผูู้้บรหิาร คัณะกรรมูการตรวิจสำอบ คัณะกรรมูการบรษิัทัี่ 

รายการระหวิ่างกันิข้้างต้นิไดำ้รบัการพิิจารณา และไดำ้รบัคัวิามูเห็นิ
ชีอบจากคัณะกรรมูการตรวิจสำอบ ซึื้�งรายการระหวิ่างกันิดัำงกล่าวิ
เป็นิไปอย่างสำมูเหตุสำมูผู้ล และมู่คัวิามูจำาเป็นิต่อการดำำาเนิินิธุรกิจ

และหบ่หอ่ไที่ย จะจัดำใหมู้ผูู่้เ้ช่ี�ยวิชีาญอสิำระเปน็ิผูู้ใ้หค้ัวิามูเหน็ิเก่�ยวิกับ
รายการระหว่ิางกันิดำังกล่าวิ เพิื�อนิำาไปใช้ีประกอบการตัดำสำินิใจข้อง
คัณะกรรมูการ คัณะกรรมูการตรวิจสำอบ หรอืผูู้ถ้ึอืหุน้ิ ตามูแตก่รณ่ 
โดำยกรรมูการผูู้้มู่สำ่วินิไดำ้สำ่วินิเสำ่ยจะไมู่เข้้ารว่ิมูประชุีมูและไมู่ใช้ีสำิที่ธิ
ในิการออกเสำย่งเพิื�ออนิมุูตัใินิรายการดำงักลา่วิ และจะเปดิำเผู้ยรายการ
ระหวิา่งกนัิไวิใ้นิรายงานิประจำาป ีและแบบแสำดำงรายการข้อ้มูลูประจำาป ี
(แบบ 56-1)

หรอืผูู้ถ้ึอืหุน้ิข้องบรษิัทัี่หรอืไมูอ่ยา่งไร ที่ั�งน่ิ� บรษิัทัี่จะปฏิิบตัใิหเ้ปน็ิไป 
ตามู พิ.ร.บ. หลกัที่รพัิย ์ข้อ้บงัคับั ประกาศ คัำาสำั�ง และข้อ้กำาหนิดำข้อง
คัณะกรรมูการกำากบัตลาดำที่นุิ คัณะกรรมูการ ก.ล.ต. และตลาดำหลกั 
ที่รพัิย์แห่งประเที่ศไที่ย รวิมูที่ั�งเป็นิไปตามูระเบ่ยบปฏิิบัติข้อง บมูจ. 
พิลาสำติคั และห่บห่อไที่ยด้ำวิย โดำยรายการระหว่ิางกันิทีุ่กรายการ
จะตอ้งไดำร้บัการสำอบที่านิจากฝ่า่ยตรวิจสำอบภูายในิ

ข้องบรษิัทัี่ โดำยการเข้า้ที่ำารายการนัิ�นิ บรษิัทัี่ได้ำพิจิารณาถึงึประโยชีน์ิ
ข้องบรษิัทัี่เปน็ิสำำาคััญ โดำยไมู่มู่การถึา่ยเที่ผู้ลประโยชีน์ิระหวิา่ง บมูจ. 
พิลาสำตคิัและหบ่หอ่ไที่ย และบคุัคัลที่่�อาจมูผู่้ลประโยชีน์ิข้ดัำแย้งกันิ

นโยบายและขั�นติอนกัาริอนุมัติิกัาริทำาริายกัาริริะหีว่างกััน

นโยบายเกัี�ยวกัับกัาริทำาริายกัาริริะหีว่างกัันในอนาคติ

ความเหี็นของคณะกัริริมกัาริติริวจำสอบเกัี�ยวกัับริายกัาริริะหีว่างกััน
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งบกัาริเงิ น
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ริายงานของผู้ สอบบัญชีริับอนุญาติ

ข้า้พิเจา้ไดำต้รวิจสำอบงบการเงนิิรวิมูข้องบรษิัทัี่ พิลาสำตคิั และห่บห่อไที่ย 
จำากัดำ (มูหาชีนิ) และบริษััที่ย่อย (กลุ่มูบริษััที่) ซึื้�งประกอบดำ้วิยงบ
แสำดำงฐานิะการเงนิิรวิมู ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 งบกำาไรข้าดำที่นุิ 
เบ็ดำเสำรจ็รวิมู งบแสำดำงการเปล่�ยนิแปลงสำ่วินิข้องผูู้้ถึือหุ้นิรวิมูและ
งบกระแสำเงนิิสำดำรวิมูสำำาหรบัปสีำิ�นิสำดุำวัินิเดำย่วิกนัิ และหมูายเหตุประกอบ 
งบการเงนิิรวิมู รวิมูถึงึหมูายเหตสุำรุปนิโยบายการบัญช่ีที่่�สำำาคัญั และ
ไดำต้รวิจสำอบงบการเงนิิเฉพิาะกจิการข้องบรษิัทัี่ พิลาสำติคั และห่บห่อไที่ย 
จำากัดำ (มูหาชีนิ) ดำว้ิยเช่ีนิกนัิ

ข้้าพิเจ้าไดำ้ปฏิิบัติงานิตรวิจสำอบตามูมูาตรฐานิการสำอบบัญช่ี
คัวิามูรบัผิู้ดำชีอบข้องข้า้พิเจา้ไดำก้ลา่วิไวิใ้นิวิรรคั ความรับัผิดิชอบของ
ผิ้�สอบบญัชีต่่อการัต่รัวจสอบงบการัเงินในิรายงานิข้องข้้าพิเจา้ ข้า้พิเจา้
มู่คัวิามูเป็นิอิสำระจากกลุ่มูบรษิััที่ตามูข้้อกำาหนิดำจรรยาบรรณข้อง
ผูู้้ประกอบวิิชีาช่ีพิบัญช่ีที่่�กำาหนิดำโดำยสำภูาวิิชีาช่ีพิบัญช่ีในิสำ่วินิท่ี่�

ข้า้พิเจา้ข้อใหส้ำงัเกตหมูายเหตปุระกอบงบการเงนิิรวิมูข้อ้ตอ่ไปน่ิ� 

       ตามูที่่�กลา่วิไวิใ้นิหมูายเหตปุระกอบงบการเงนิิรวิมูข้อ้ 2.2.1 เก่�ยวิกบั
การรวิมูธรุกจิ เมูื�อวินัิที่่� 28 สำงิหาคัมู 2561 TPAC Packaging India 
Private Limited ซึื้�งเป็นิบรษิััที่ย่อย ไดำ้มูาซึื้�งสำินิที่รพัิย์และหน่ิ�สำินิ
ทัี่�งหมูดำข้อง Sunrise Containers Limited โดำยการคัวิบรวิมูกิจการ 
ระหวิา่ง TPAC Packaging India Private Limited และ Sunrise 
Containers Limited ภูายใต้กฎหมูายข้องประเที่ศอินิเดำ่ย และ 
TPAC Packaging India Private Limited เป็นินิิติบุคัคัลที่่�ดำำาเนิินิ
กจิการต่อไป โดำยบรษิัทัี่ย่อยไดำจ่้ายชีำาระคัา่ตอบแที่นิใหแ้กก่ลุมู่ผูู้ถ้ึอื
หุ้นิเดำิมู ในิสำัดำสำ่วินิร้อยละ 80 เป็นิจำานิวินิเงินิ 4,735 ล้านิรูปี หรือ
2,178 ล้านิบาที่ และได้ำออกหุ้นิใหมู่ในิสำัดำสำ่วินิรอ้ยละ 20 ในิ TPAC 
Packaging India Private Limited ใหแ้กก่ลุมู่ผูู้้ถึอืหุน้ิเดำมิู

ในิไตรมูาสำที่่� 2 ข้องปี 2562 บรษิััที่ย่อยและฝ่่ายบรหิารข้องบรษิััที่ฯ
ไดำ้ดำำาเนิินิการจัดำให้มู่การวัิดำมููลคั่ายุติธรรมูข้องสำินิที่รพัิย์ที่่�ระบุไดำ้ที่่�
ไดำมู้าและหน่ิ�สำนิิที่่�รบัมูา และคัา่คัวิามูนิิยมู ณ วินัิคัวิบรวิมูกจิการ 
แลว้ิเสำรจ็ภูายในิระยะเวิลา 12 เดำอืนิ นัิบจากวัินิที่่�คัวิบรวิมูกิจการตามู
ท่ี่�กำาหนิดำไวิใ้นิมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิฉบับที่่� 3 (ปรบัปรงุ 
2561) เรื�อง การรวิมูธรุกจิ บรษิัทัี่ฯ จงึได้ำที่ำาการปรบัปรงุมููลคัา่ยตุธิรรมู
ดำงักลา่วิ ณ วินัิคัวิบรวิมูกจิการในิงบแสำดำงฐานิะการเงนิิรวิมู ณ วินัิที่่� 
31 ธนัิวิาคัมู 2561 ที่่�แสำดำงเปน็ิข้อ้มูลูเปรย่บเที่ย่บ

ข้้าพิเจ้าเห็นิวิ่างบการเงินิข้้างต้นิน่ิ�แสำดำงฐานิะการเงินิ ณ วิันิที่่� 31 
ธนัิวิาคัมู 2562 ผู้ลการดำำาเนิินิงานิและกระแสำเงนิิสำดำ สำำาหรบัปสีำิ�นิสำดุำ
วิันิเดำ่ยวิกันิข้องบรษิััที่ พิลาสำติคั และห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ) 
และบรษิัทัี่ยอ่ย และเฉพิาะข้องบรษิัทัี่ พิลาสำตคิั และหบ่ห่อไที่ย จำากัดำ 
(มูหาชีนิ) โดำยถูึกต้องตามูที่่�คัวิรในิสำาระสำำาคััญตามูมูาตรฐานิการ
รายงานิที่างการเงนิิ 

เก่�ยวิข้้องกับการตรวิจสำอบงบการเงินิ และข้้าพิเจ้าได้ำปฏิิบัติตามู
ข้้อกำาหนิดำด้ำานิจรรยาบรรณอื�นิๆ ตามูท่ี่�ระบุในิข้้อกำาหนิดำนัิ�นิดำ้วิย
ข้้าพิเจ้าเชืี�อวิ่าหลักฐานิการสำอบบัญช่ีที่่�ข้้าพิเจ้าไดำ้รบัเพิ่ยงพิอและ
เหมูาะสำมูเพิื�อใช้ีเปน็ิเกณฑ์ใ์นิการแสำดำงคัวิามูเหน็ิข้องข้า้พิเจา้

       ตามูที่่�กลา่วิไวิใ้นิหมูายเหตปุระกอบงบการเงนิิรวิมูข้อ้ 2.2.2 เก่�ยวิกบั 
การรวิมูธุรกิจ เมูื�อวิันิที่่� 30 กรกฎาคัมู 2562 บริษััที่ฯ ไดำ้รับการ 
อนิมุูตัจิาก Sharjah Airport International Free Zone Authority 
ในิการเข้้าที่ำาธุรกรรมูและได้ำจ่ายคั่าตอบแที่นิเพิื�อซืื้�อหุ้นิในิสำัดำสำ่วินิ
รอ้ยละ 89 ข้อง Sun Packaging Systems (FZC) เปน็ิจำานิวินิเงนิิ 
12.74 ลา้นิเหรย่ญสำหรฐัอเมูรกิาหรอื 393.43 ลา้นิบาที่ เพิื�อใหไ้ด้ำมูา 
ซึื้�งหุ้นิจำานิวินิ 267 หุ้นิ มููลคั่าที่่�ตราไวิ้หุ้นิละ 1,500 เดำอรแ์ฮมูสำหรฐั 
อาหรบัเอมูเิรตสำ ์โดำย Bhatia Investment Holding Limited จะเปน็ิ 
ผูู้้ถึือหุ้นิในิสำัดำสำ่วินิรอ้ยละ 11 ต่อไป ทัี่�งน่ิ� บรษิััที่ฯ มู่สำิที่ธใินิการซืื้�อหุ้นิ 
(call options) เพิื�อซืื้�อหุ้นิ Sun Packaging Systems (FZC) ในิสำดัำสำว่ินิ 
ร้อยละ 11 ที่ั�งหมูดำจาก Bhatia Investment Holding Limited
ตามูสำญัญาระหวิา่งผูู้ถ้ึอืหุ้นิระหวิา่งบรษิัทัี่ฯ Sun Packaging Systems 
(FZC) และ Kishore Kumar Tarachand Bhatia ลงวัินิที่่� 24 
เมูษัายนิ 2562

ในิไตรมูาสำที่่� 4 ข้องปี 2562 บรษิััที่ย่อยและฝ่่ายบรหิารข้องบรษิััที่ฯ
ไดำ้ดำำาเนิินิการจัดำให้มู่การวิัดำมููลคั่ายุติธรรมูข้องสำินิที่รพัิย์ที่่�ระบุไดำ้ที่่�
ได้ำมูาและหน่ิ�สำนิิท่ี่�รบัมูา และคัา่คัวิามูนิิยมู รวิมูถึงึการวิดัำมูลูค่ัายตุธิรรมู
ข้องสำิที่ธใินิการซืื้�อหุ้นิ (call options) ท่ี่�ผูู้้มู่สำ่วินิได้ำเสำ่ยท่ี่�ไมู่มู่อำานิาจ 
คัวิบคัมุูข้องบรษิัทัี่ยอ่ยออกใหแ้กบ่รษิัทัี่ฯ ณ วินัิท่ี่�ซืื้�อกจิการแลว้ิเสำรจ็
ภูายในิระยะเวิลา 12 เดำอืนินัิบจากวินัิท่ี่�คัวิบรวิมูกจิการตามูที่่�กำาหนิดำ
ไวิ้ในิมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงินิฉบับที่่� 3 (ปรบัปรุง 2561) 
เรื�อง การรวิมูธรุกจิ 

ที่ั�งน่ิ� ข้า้พิเจา้มูไิดำแ้สำดำงคัวิามูเหน็ิอยา่งมูเ่งื�อนิไข้ตอ่กรณ่น่ิ�แตอ่ย่างใดำ

เสำนิอต่อผูู้้ถึือหุ้นิข้องบรษิััที่ พิลาสำติคั และห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ)

31 ธิันวาคม 2562

ความคิดเหี็น

เกัณฑ์ในกัาริแสดงความเหี็น

ข้อมูลและเหีติุกัาริณ์ที�เน้น

ริายงานและงบกัาริเงิ นริวม

ก. ข้.
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เรื�องสำำาคััญในิการตรวิจสำอบคัือเรื�องต่างๆ ที่่�มู่นัิยสำำาคััญที่่�สำุดำตามู
ดำุลยพิินิิจเย่�ยงผูู้้ประกอบวิิชีาช่ีพิข้องข้้าพิเจ้าในิการตรวิจสำอบ
งบการเงนิิสำำาหรบังวิดำปจัจบัุนิ ข้า้พิเจา้ไดำน้ิำาเรื�องเหลา่น่ิ�มูาพิจิารณาในิ
บรบิที่ข้องการตรวิจสำอบงบการเงนิิโดำยรวิมูและในิการแสำดำงคัวิามูเหน็ิ 
ข้องข้า้พิเจา้ ที่ั�งน่ิ� ข้า้พิเจา้ไมูไ่ดำแ้สำดำงคัวิามูเหน็ิแยกตา่งหากสำำาหรบั
เรื�องเหลา่น่ิ� 

ข้า้พิเจา้ไดำป้ฏิิบติังานิตามูคัวิามูรบัผู้ดิำชีอบที่่�ไดำก้ลา่วิไวิใ้นิวิรรคั ความ
รับัผิิดชอบของผิ้�สอบบัญชีต่่อการัต่รัวจสอบงบการัเงินในิรายงานิ

ตามูที่่�กลา่วิไวิใ้นิหมูายเหตปุระกอบงบการเงนิิรวิมูข้อ้ 2.2.1 เมูื�อวินัิที่่� 
28 สำิงหาคัมู 2561 TPAC Packaging India Private Limited 
ซึื้�งเปน็ิบรษิัทัี่ยอ่ย ได้ำมูาซึื้�งที่รพัิยส์ำนิิและหน่ิ�สำนิิที่ั�งหมูดำข้อง Sunrise 
Containers Limited โดำยการคัวิบรวิมูกจิการระหว่ิาง TPAC Packaging 
India Private Limited และ Sunrise Containers Limited ภูายใต ้
กฎหมูายข้องประเที่ศอนิิเดำย่ และ TPAC Packaging India Private 
Limited เปน็ินิิตบิคุัคัลที่่�ดำำาเนิินิกจิการต่อไป โดำยบรษิัทัี่ยอ่ยไดำจ้า่ย
ชีำาระคั่าตอบแที่นิให้แก่กลุ่มูผูู้้ถึือหุ้นิเดำิมูในิสำัดำสำ่วินิรอ้ยละ 80 เป็นิ 
จำานิวินิเงินิ 4,735 ล้านิรูปี หรอื 2,178 ล้านิบาที่ และไดำ้ออกหุ้นิใหมู่
ในิสำดัำสำว่ินิรอ้ยละ 20 ในิ TPAC Packaging India Private Limited 
ให้แก่กลุ่มูผูู้้ถึือหุ้นิเดำิมู และตามูที่่�กล่าวิไวิ้ในิหมูายเหตุประกอบงบ
การเงินิรวิมูข้้อ 2.2.2 เมูื�อวิันิที่่� 30 กรกฎาคัมู 2562 บรษิััที่ฯ ไดำ้จ่าย
คัา่ตอบแที่นิเพิื�อซืื้�อหุน้ิในิสำดัำสำว่ินิรอ้ยละ 89 ข้อง Sun Packaging 
Systems (FZC) เป็นิจำานิวินิเงินิ 12.74 ล้านิเหรย่ญสำหรฐัอเมูรกิา
หรอื 393.43 ล้านิบาที่ เพิื�อให้ได้ำมูาซึื้�งหุ้นิจำานิวินิ 267 หุ้นิ มููลคั่าท่ี่� 
ตราไวิหุ้น้ิละ 1,500 เดำอรแ์ฮมูสำหรฐัอาหรบัเอมูเิรตสำ ์

บรษิัทัี่ยอ่ยและฝ่า่ยบรหิารข้องบรษิัทัี่ฯ ได้ำดำำาเนิินิการจดัำใหมู้ก่ารวิดัำ
มููลคั่ายุติธรรมูข้องสำินิที่รัพิย์ที่่�ระบุไดำ้ที่่�ไดำ้มูาและหน่ิ�สำินิท่ี่�รับมูา 

เนืิ�องจากกลุ่มูบริษััที่เข้้าที่ำาสำัญญากับลูกคั้าเป็นิจำานิวินิมูากราย
และเงื�อนิไข้ที่่�ระบุไวิ้ในิสำัญญาที่่�ที่ำากับลูกคั้ามู่คัวิามูหลากหลาย
ประกอบกับรายได้ำเปน็ิตวัิช่ี�วิดัำหลกัในิแงผู่้ลการดำำาเนิินิงานิข้องธรุกิจ
ซึื้�งผูู้้ใช้ีงบการเงินิให้คัวิามูสำนิใจ ดำังนัิ�นิ ข้้าพิเจ้าจึงพิิจารณาการรบัรู้
รายไดำ้เป็นิเรื�องสำำาคััญในิการตรวิจสำอบ โดำยให้คัวิามูสำำาคััญกับการ
เกดิำข้ึ�นิจรงิข้องรายไดำ ้และระยะเวิลาในิการรบัรูร้ายไดำ้

ข้า้พิเจา้ไดำต้รวิจสำอบการรบัรูร้ายไดำข้้องกลุมู่บรษิัทัี่โดำยการ

ประเมูินิระบบการคัวิบคัุมูภูายในิข้องกลุ่มูบรษิััที่ที่่�เก่�ยวิข้้องกับ
วิงจรรายได้ำ โดำยการสำอบถึามูผูู้ร้บัผู้ดิำชีอบ    ที่ำาคัวิามูเข้า้ใจและเลอืก
ตัวิอย่างมูาสำุ่มูที่ดำสำอบการปฏิิบัติตามูการคัวิบคัุมูที่่�กลุ่มูบรษิััที่
ออกแบบไวิ้

ข้องข้้าพิเจ้า ซึื้�งได้ำรวิมูคัวิามูรับผู้ิดำชีอบท่ี่�เก่�ยวิกับเรื�องเหล่าน่ิ�
ดำว้ิยการปฏิิบตังิานิข้องข้า้พิเจา้ได้ำรวิมูวิธิก่ารตรวิจสำอบที่่�ออกแบบมูา
เพิื�อตอบสำนิองต่อการประเมิูนิคัวิามูเส่ำ�ยงจากการแสำดำงข้อ้มูลูที่่�ขั้ดำต่อ
ข้อ้เที่จ็จรงิ อนัิเปน็ิสำาระสำำาคัญัในิงบการเงนิิ ผู้ลข้องวิธิก่ารตรวิจสำอบ 
ข้องข้า้พิเจา้ ซึื้�งได้ำรวิมูวิธิก่ารตรวิจสำอบสำำาหรบัเรื�องเหลา่น่ิ�ดำว้ิย ไดำใ้ช้ี
เปน็ิเกณฑ์์ในิการแสำดำงคัวิามูเห็นิข้องข้้าพิเจ้าต่องบการเงินิโดำยรวิมู

เรื�องสำำาคัญัในิการตรวิจสำอบ พิรอ้มูวิธิก่ารตรวิจสำอบสำำาหรบัแตล่ะเรื�อง
มูด่ำงัตอ่ไปน่ิ�

และคั่าคัวิามูนิิยมูในิระหวิ่างปี ฝ่่ายบรหิารจำาเป็นิต้องใช้ีดำุลยพิินิิจ
ในิการประเมูนิิมูลูคัา่ยตุธิรรมูข้องสำนิิที่รพัิยท่์ี่�ได้ำมูาและหน่ิ�สำนิิที่่�รบัมูา
ดำังกล่าวิ ดำังนัิ�นิ ข้้าพิเจ้าจึงพิิจารณาวิ่ารายการซืื้�อธุรกิจเป็นิเรื�อง
สำำาคัญัในิการตรวิจสำอบ

ข้้าพิเจ้าไดำ้ตรวิจสำอบรายการรวิมูธุรกิจโดำยการตรวิจสำอบข้้อตกลง
และเงื�อนิไข้ในิสำัญญาซืื้�อข้ายธุรกิจ และสำอบถึามูกับฝ่่ายบรหิารถึึง
ลักษัณะและวิัตถึุประสำงคั์ในิการเข้้าที่ำารายการซืื้�อธุรกิจดำังกล่าวิ 
นิอกจากน่ิ� ข้า้พิเจา้ได้ำตรวิจสำอบมูลูค่ัาการซืื้�อธรุกจิกบัเอกสำารประกอบ
การซืื้�อธุรกิจและการจ่ายเงินิเพิื�อประเมิูนิว่ิามููลค่ัาดัำงกล่าวิสำะท้ี่อนิ
มูลูคัา่ยตุธิรรมูข้องสำิ�งตอบแที่นิที่่�โอนิให ้ประเมิูนิมูลูค่ัายตุธิรรมูข้อง
สำินิที่รัพิย์ที่่�ระบุไดำ้ที่่�ได้ำมูาและหน่ิ�สำินิที่่�รับมูา ที่่�ระบุในิร่างเอกสำาร
การวิดัำมูลูค่ัาตามูวิธิซื่ื้�อซึื้�งจดัำที่ำาโดำยผูู้ป้ระเมูนิิราคัาอสิำระ โดำยพิจิารณา
วิธิก่ารและข้อ้สำมูมูตติา่งๆ ที่่�สำำาคัญัซึื้�งผูู้ป้ระเมูนิิราคัาอสิำระใช้ีในิการ
คัำานิวิณหามูลูค่ัายตุธิรรมูข้องสำนิิที่รพัิยแ์ละหน่ิ�สำนิิ รวิมูถึงึพิิจารณา 
คัวิามูรู ้ คัวิามูสำามูารถึและคัวิามูเที่่�ยงธรรมูข้องผูู้ป้ระเมูนิิราคัาอสิำระ 
ตลอดำจนิสำอบที่านิการเปดิำเผู้ยข้อ้มูลูเก่�ยวิกบัรายการซืื้�อธรุกจิดำงักลา่วิ
ในิหมูายเหตปุระกอบงบการเงนิิรวิมู

เริ่่องสำาคัญในกัาริติริวจำสอบ

กัาริริวมธิุริกัิจำ

กัาริริบัริู้ริายได้

สำุมู่ตวัิอยา่งเอกสำารการข้าย เพิื�อตรวิจสำอบการรบัรูร้ายไดำว้ิา่เปน็ิไป
ตามูเงื�อนิไข้ท่ี่�ระบุไวิ้ในิสำัญญาข้ายสำินิคั้าข้องกลุ่มูบริษััที่ และ
สำอดำคัลอ้งกบันิโยบายการรบัรูร้ายไดำข้้องกลุมู่บรษิัทัี่ 

สำุ่มูตรวิจสำอบเอกสำารประกอบรายการข้ายที่่�เกิดำข้ึ�นิในิระหวิ่างปี
และช่ีวิงใกลส้ำิ�นิรอบระยะเวิลาบญัช่ี

สำอบที่านิใบลดำหน่ิ�ที่่�บรษิัทัี่ฯ ออกภูายหลงัวินัิสำิ�นิรอบระยะเวิลาบญัช่ี  

วิเิคัราะห์เปรย่บเที่ย่บข้อ้มูลูบญัช่ีรายได้ำแบบแยกยอ่ย (Disaggregated 
data) เพิื�อตรวิจสำอบคัวิามูผู้ดิำปกต ิ   ที่่�อาจเกดิำข้ึ�นิข้องรายการข้าย 
ตลอดำรอบระยะเวิลาบญัช่ี 
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ตามูที่่�กล่าวิไวิ้ในิหมูายเหตุประกอบงบการเงินิรวิมูข้้อ 2.2.1, 2.2.2 
และข้้อ 16 บริษััที่ฯ จะที่ดำสำอบการด้ำอยคั่าข้องคั่าคัวิามูนิิยมูทีุ่กปี
หรอืเมูื�อใดำกต็ามูที่่�มูข่้อ้บ่งช่ี�ข้องการดำอ้ยคัา่เกดิำข้ึ�นิ ข้า้พิเจา้ใหค้ัวิามู 
สำำาคััญในิการตรวิจสำอบ การประเมูินิการดำ้อยคั่าข้องคั่าคัวิามูนิิยมู
เนืิ�องจากการประเมิูนิการด้ำอยค่ัาดัำงกล่าวิถืึอเปน็ิประมูาณการที่าง
บัญช่ีที่่�สำำาคััญที่่�ฝ่่ายบริหารต้องใช้ีแบบจำาลองที่างการเงินิในิการ
คัำานิวิณมูลูคัา่ที่่�คัาดำวิา่จะไดำร้บัคันืิ และใช้ีดำลุยพินิิิจอยา่งสำงูในิการระบุ 
หน่ิวิยสำินิที่รพัิย์ที่่�ก่อให้เกิดำเงินิสำดำและการประมูาณการกระแสำเงินิ
สำดำในิอนิาคัตที่่�กิจการ คัาดำวิา่จะไดำร้บัจากกลุมู่สำนิิที่รพัิยนั์ิ�นิ รวิมูถึงึ
การกำาหนิดำอตัราคัดิำลดำและอตัราการเติบโตในิระยะยาวิท่ี่�เหมูาะสำมู

ผูู้บ้รหิารมูห่น้ิาที่่�รบัผู้ดิำชีอบในิการจัดำที่ำาและนิำาเสำนิองบการเงนิิเหลา่น่ิ�
โดำยถึูกต้อง ตามูที่่�คัวิรตามูมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงินิ และ
รบัผู้ิดำชีอบเก่�ยวิกับการคัวิบคัุมูภูายในิที่่�ผูู้้บรหิารพิิจารณาวิ่าจำาเปน็ิ
เพิื�อใหส้ำามูารถึจดัำที่ำางบการเงนิิที่่�ปราศจากการแสำดำงข้้อมูลูที่่�ข้ดัำตอ่
ข้้อเที่็จจริงอันิเป็นิสำาระสำำาคััญ ไมู่วิ่าจะเกิดำจากการทีุ่จริตหรือข้้อ
ผู้ดิำพิลาดำ

ในิการจดัำที่ำางบการเงนิิ ผูู้้บรหิารรบัผู้ดิำชีอบในิการประเมิูนิคัวิามูสำามูารถึ
ข้องกลุมู่บรษิัทัี่ในิการดำำาเนิินิงานิตอ่เนืิ�อง การเปดิำเผู้ยเรื�องที่่�เก่�ยวิกบั

ผูู้้บรหิารเป็นิผูู้้รบัผิู้ดำชีอบต่อข้้อมููลอื�นิ ซึื้�งรวิมูถึึงข้้อมููลท่ี่�รวิมูอยู่ในิ 
รายงานิประจำาปขี้องกลุมู่บรษิัทัี่  (แต่ไมูร่วิมูถึงึงบการเงนิิและรายงานิ
ข้องผูู้้สำอบบญัช่ีที่่�แสำดำงอยูใ่นิรายงานินัิ�นิ) ซึื้�งคัาดำวิา่จะถึกูจดัำเตรย่มู 
ใหก้บัข้า้พิเจา้ภูายหลงัวินัิที่่�ในิรายงานิข้องผูู้้สำอบบญัช่ีน่ิ�

คัวิามูเห็นิข้องข้้าพิเจ้าต่องบการเงินิไมู่คัรอบคัลุมูถึึงข้้อมููลอื�นิและ
ข้้าพิเจ้าไมู่ไดำ้ให้ข้้อสำรุปในิลกัษัณะการให้คัวิามูเชืี�อมัู�นิในิรูปแบบใดำๆ 
ตอ่ข้อ้มูลูอื�นินัิ�นิ

คัวิามูรบัผู้ดิำชีอบข้องข้า้พิเจา้ที่่�เก่�ยวิเนืิ�องกบัการตรวิจสำอบงบการเงนิิ
คัือ การอ่านิและพิิจารณาว่ิาข้้อมููลอื�นินัิ�นิมู่คัวิามูข้ัดำแย้งท่ี่�มู่สำาระ

การตรวิจสำอบข้องข้้าพิเจ้ามู่วิัตถึุประสำงคั์เพิื�อให้ไดำ้คัวิามูเชืี�อมูั�นิ
อยา่งสำมูเหตสุำมูผู้ล วิา่งบการเงนิิโดำยรวิมูปราศจากการแสำดำงข้อ้มูลู
ที่่�ข้ัดำต่อข้้อเที่็จจรงิอันิเป็นิสำาระสำำาคััญหรอืไมู่ ไมู่ว่ิาจะเกิดำจากการ
ทีุ่จรติหรอืข้้อผู้ิดำพิลาดำ และเสำนิอรายงานิข้องผูู้้สำอบบัญช่ี ซึื้�งรวิมู
คัวิามูเห็นิข้องข้้าพิเจ้าอยู่ดำ้วิย คัวิามูเชืี�อมัู�นิอย่างสำมูเหตุสำมูผู้ลคัือ
คัวิามูเชืี�อมูั�นิในิระดำบัสำงูแตไ่มูไ่ดำเ้ปน็ิการรบัประกนัิวิา่การปฏิิบตังิานิ
ตรวิจสำอบตามูมูาตรฐานิการสำอบบญัช่ีจะสำามูารถึตรวิจพิบข้อ้มูลูที่่�
ข้ดัำตอ่ข้อ้เที่จ็จรงิอนัิเปน็ิสำาระสำำาคัญัที่่�มูอ่ยูไ่ด้ำเสำมูอไป ข้อ้มูลูที่่�ขั้ดำตอ่
ข้้อเที่็จจรงิอาจเกิดำจากการทีุ่จรติหรอืข้้อผู้ิดำพิลาดำและถึือวิ่ามู่สำาระ
สำำาคััญเมืู�อคัาดำการณ์อย่างสำมูเหตุสำมูผู้ลได้ำวิ่ารายการที่่�ขั้ดำต่อข้้อ
เที่จ็จรงิแต่ละรายการ หรอืที่กุรายการรวิมูกันิจะมูผู่้ลต่อการตดัำสำนิิใจ
ที่างเศรษัฐกจิข้องผูู้ใ้ช้ีงบการเงนิิจากการใช้ีงบการเงนิิเหลา่น่ิ�

ข้า้พิเจา้ได้ำประเมิูนิการกำาหนิดำหน่ิวิยสำนิิที่รพัิยท่์ี่�ก่อใหเ้กดิำเงนิิสำดำและ
แบบจำาลองที่างการเงนิิ รวิมูถึงึที่ำาคัวิามูเข้า้ใจและที่ดำสำอบข้อ้สำมูมูติฐานิ
ที่่�สำำาคัญัที่่�ฝ่า่ยบรหิารเลอืกใช้ีในิการจดัำที่ำาประมูาณการกระแสำเงนิิสำดำ
ที่่�คัาดำวิ่าจะได้ำรับในิอนิาคัตจากกลุ่มูสำินิที่รัพิย์ดำังกล่าวิและอัตรา
คัิดำลดำท่ี่�ใช้ี โดำยการสำอบถึามูผูู้้รบัผู้ิดำชีอบท่ี่�เก่�ยวิข้้องและวิิเคัราะห์
เปรย่บเที่ย่บกบัแหลง่ข้อ้มูลูตา่งๆ ข้องกลุมู่บรษิัทัี่และข้องอตุสำาหกรรมู

การดำำาเนิินิงานิตอ่เนืิ�องในิกรณ่ท่ี่�มูเ่รื�องดำงักลา่วิ และการใช้ีเกณฑ์ก์าร
บญัช่ีสำำาหรบักจิการที่่�ดำำาเนิินิงานิต่อเนืิ�องเวิน้ิแต่ผูู้บ้รหิารมูค่ัวิามูตั�งใจ
ที่่�จะเลิกกลุ่มูบรษิััที่หรอืหยุดำดำำาเนิินิงานิหรอืไมู่สำามูารถึดำำาเนิินิงานิ
ตอ่เนืิ�องอก่ตอ่ไปไดำ้

ผูู้มู้ห่น้ิาที่่�ในิการกำากบัดำแูลมูห่น้ิาที่่�ในิการสำอดำสำอ่งดูำแลกระบวินิการ
ในิการจดัำที่ำารายงานิที่างการเงนิิข้องกลุมู่บรษิัทัี่ 

สำำาคััญกับงบการเงินิหรอืกับคัวิามูรูท่้ี่�ไดำ้รบัจากการตรวิจสำอบข้อง
ข้า้พิเจา้หรอืไมู ่หรอืปรากฏิวิา่ข้อ้มูลูอื�นิแสำดำงข้ดัำตอ่ข้อ้เที่จ็จรงิอนัิเปน็ิ
สำาระสำำาคัญัหรอืไมู ่

เมืู�อข้้าพิเจ้าได้ำอ่านิรายงานิประจำาปีข้องกลุ่มูบริษััที่ตามูที่่�กล่าวิ
ข้า้งตน้ิแลว้ิ และหากสำรุปไดำว้ิา่มูก่ารแสำดำงข้อ้มูลูที่่�ข้ดัำตอ่ข้อ้เที่จ็จรงิ
อันิเป็นิสำาระสำำาคััญ ข้้าพิเจ้าจะสำื�อสำารเรื�องดำังกล่าวิให้ผูู้้มู่หน้ิาที่่�
ในิการกำากบัดำแูลที่ราบเพิื�อใหมู้ก่ารดำำาเนิินิการแกไ้ข้ที่่�เหมูาะสำมูตอ่ไป 

ในิการตรวิจสำอบข้องข้า้พิเจา้ตามูมูาตรฐานิการสำอบบญัช่ี ข้้าพิเจา้
ใช้ีดำุลยพิินิิจและการสำังเกตและสำงสำัยเย่�ยงผูู้้ประกอบวิิชีาช่ีพิตลอดำ 
การตรวิจสำอบ และข้า้พิเจา้ไดำป้ฏิิบตังิานิดำงัตอ่ไปน่ิ�ดำว้ิย

ค่าความนิยม

ความริบัผิดชอบของผู้บริหิีาริและผู้มีหีน้าที่ในกัาริกัำากัับดูแลติ่องบกัาริเงิน

ข้อมูลอ่่น

ความริบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีติ่อกัาริติริวจำสอบงบกัาริเงิน

ระบแุละประเมูนิิคัวิามูเสำ่�ยงที่่�อาจมูก่ารแสำดำงข้อ้มูลูที่่�ข้ดัำตอ่ข้อ้เที่จ็
จรงิอันิเป็นิสำาระสำำาคััญในิงบการเงินิ ไมู่วิ่าจะเกิดำจากการทีุ่จรติ
หรอืข้้อผู้ิดำพิลาดำ ออกแบบและปฏิิบัติงานิตามูวิิธ่การตรวิจสำอบ
เพิื�อตอบสำนิองตอ่คัวิามูเสำ่�ยงเหลา่นัิ�นิ และได้ำหลกัฐานิการสำอบบญัช่ี
ที่่�เพิ่ยงพิอและเหมูาะสำมูเพิื�อเป็นิเกณฑ์์ในิการแสำดำงคัวิามูเห็นิ
ข้องข้้าพิเจ้า คัวิามูเสำ่�ยงที่่�ไมู่พิบข้้อมููลที่่�ข้ัดำต่อข้้อเที่็จจรงิอันิเป็นิ
สำาระสำำาคัญั ซึื้�งเปน็ิผู้ลมูาจากการที่จุรติจะสำงูกวิา่คัวิามูเสำ่�ยงที่่�เกดิำ 
จากข้อ้ผู้ดิำพิลาดำ เนืิ�องจากการที่จุรติอาจเก่�ยวิกบัการสำมูรูร้ว่ิมูคัดิำ        
การปลอมูแปลงเอกสำารหลกัฐานิ การตั�งใจละเวิน้ิการแสำดำงข้อ้มูลู 
การแสำดำงข้้อมููลท่ี่�ไมู่ตรงตามูข้้อเที่็จจริงหรือการแที่รกแซื้ง
การคัวิบคัมุูภูายในิ
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อรวิรรณ เตชีวิฒันิสำริกิลุ
ผูู้ส้ำอบบญัช่ีรบัอนิญุาต เลข้ที่ะเบย่นิ 4807

บรษิัทัี่ สำำานัิกงานิ อว่ิาย จำากัดำ
กรงุเที่พิฯ: 21 กุมูภูาพินัิธ ์2563

ข้า้พิเจา้ไดำส้ำื�อสำารกบัผูู้มู้ห่น้ิาที่่�ในิการกำากบัดำแูลในิเรื�องตา่งๆ ซึื้�งรวิมู 
ถึงึข้อบเข้ตและช่ีวิงเวิลาข้องการตรวิจสำอบตามูท่ี่�ไดำว้ิางแผู้นิไวิ ้ประเด็ำนิ
ที่่�มูนั่ิยสำำาคัญัที่่�พิบจากการตรวิจสำอบรวิมูถึงึข้้อบกพิรอ่งที่่�มูนั่ิยสำำาคัญั
ในิระบบการคัวิบคุัมูภูายในิหากข้า้พิเจา้ไดำพ้ิบในิระหว่ิางการตรวิจสำอบ
ข้องข้า้พิเจา้

ข้้าพิเจ้าได้ำให้คัำารบัรองแก่ผูู้้มู่หน้ิาท่ี่�ในิการกำากับดูำแลว่ิา ข้้าพิเจ้าไดำ้
ปฏิิบัติตามูข้้อกำาหนิดำจรรยาบรรณที่่�เก่�ยวิข้้องกับคัวิามูเป็นิอิสำระ
และได้ำสำื�อสำารกับผูู้้มู่หน้ิาที่่�ในิการกำากับดูำแลเก่�ยวิกับคัวิามูสัำมูพิันิธ์
ที่ั�งหมูดำตลอดำจนิเรื�องอื�นิ ซึื้�งข้า้พิเจา้เชืี�อวิา่มูเ่หตผุู้ลที่่�บคุัคัลภูายนิอก 
อาจพิจิารณาว่ิากระที่บตอ่คัวิามูเปน็ิอสิำระข้องข้า้พิเจา้และมูาตรการ
ที่่�ข้า้พิเจา้ใช้ีเพิื�อปอ้งกนัิไมูใ่หข้้า้พิเจา้ข้าดำคัวิามูเปน็ิอสิำระ

จากเรื�องทัี่�งหลายท่ี่�สำื�อสำารกบัผูู้มู่้หน้ิาท่ี่�ในิการกำากบัดำแูล ข้า้พิเจา้ไดำ้
พิจิารณาเรื�องตา่งๆ ท่ี่�มู่นัิยสำำาคััญท่ี่�สำดุำในิการตรวิจสำอบงบการเงนิิในิ
งวิดำปจัจบุนัิและกำาหนิดำเปน็ิเรื�องสำำาคัญัในิการตรวิจสำอบ ข้า้พิเจา้ได้ำ 
อธิบายเรื�องเหล่าน่ิ�ไวิ้ในิรายงานิข้องผูู้้สำอบบัญช่ี เวิ้นิแต่กฎหมูาย
หรือข้้อบังคัับห้ามูไมู่ให้เปิดำเผู้ยเรื�องดัำงกล่าวิต่อสำาธารณะ หรือ
ในิสำถึานิการณ์ท่ี่�ยากท่ี่�จะเกิดำข้ึ�นิ ข้้าพิเจ้าพิิจารณาวิ่าไมู่คัวิรสำื�อสำาร
เรื�องดัำงกล่าวิในิรายงานิข้องข้้าพิเจ้า เพิราะการกระที่ำาดำังกล่าวิ
สำามูารถึคัาดำการณ์ไดำอ้ยา่งสำมูเหตุสำมูผู้ลว่ิาจะมูผู่้ลกระที่บในิที่างลบ
มูากกวิา่ผู้ลประโยชีน์ิท่ี่�ผูู้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่สำาธารณะจะได้ำจากการสำื�อสำาร
ดำังกล่าวิ ข้้าพิเจ้าเป็นิผูู้้รบัผู้ิดำชีอบงานิสำอบบัญช่ีและการนิำาเสำนิอ
รายงานิฉบบัน่ิ�

ที่ำาคัวิามูเข้้าใจเก่�ยวิกับระบบการคัวิบคัุมูภูายในิที่่�เก่�ยวิข้้องกับ
การตรวิจสำอบ เพิื�อออกแบบวิิธ่การตรวิจสำอบให้เหมูาะสำมูกับ
สำถึานิการณ์ แต่ไมู่ใช่ีเพิื�อวิัตถึุประสำงคั์ในิการแสำดำงคัวิามูเห็นิต่อ
คัวิามูมูป่ระสำทิี่ธผิู้ลข้องการคัวิบคุัมูภูายในิข้องกลุมู่บรษิัทัี่

ประเมูินิคัวิามูเหมูาะสำมูข้องนิโยบายการบัญช่ีที่่�ผูู้้บรหิารใช้ี และ
คัวิามูสำมูเหตุสำมูผู้ลข้องประมูาณการที่างบัญช่ีและการเปิดำเผู้ย
ข้อ้มูลูที่่�เก่�ยวิข้อ้งที่่�ผูู้บ้รหิารจดัำที่ำา

สำรุปเก่�ยวิกับคัวิามูเหมูาะสำมูข้องการใช้ีเกณฑ์์การบัญช่ีสำำาหรบั
กิจการที่่�ดำำาเนิินิงานิต่อเนืิ�องข้องผูู้้บรหิาร และสำรุปจากหลักฐานิ
การสำอบบัญช่ีที่่�ไดำร้บัวิา่มูค่ัวิามูไมู่แน่ินิอนิที่่�มูส่ำาระสำำาคัญัที่่�เก่�ยวิกบั
เหตกุารณ์ หรอืสำถึานิการณ์ที่่�อาจเปน็ิเหตใุหเ้กดิำข้อ้สำงสำยัอยา่งมู่
นัิยสำำาคัญัตอ่คัวิามูสำามูารถึข้องกลุมู่บรษิัทัี่ในิการดำำาเนิินิงานิตอ่เนืิ�อง
หรอืไมู ่หากข้า้พิเจา้ไดำข้้อ้สำรปุวิา่มูค่ัวิามูไมู่แน่ินิอนิที่่�มูส่ำาระสำำาคัญั 
ข้า้พิเจา้จะต้องใหข้้อ้สำงัเกตไวิใ้นิรายงานิข้องผูู้ส้ำอบบัญช่ีข้องข้า้พิเจา้
ถึงึการเปดิำเผู้ยข้อ้มูลูที่่�เก่�ยวิข้อ้งในิงบการเงนิิ หรอืหากเหน็ิวิา่การ
เปดิำเผู้ยดำงักลา่วิไมูเ่พิย่งพิอ ข้า้พิเจา้จะแสำดำงคัวิามูเหน็ิที่่�เปล่�ยนิ
แปลงไป ข้้อสำรุปข้องข้้าพิเจ้าข้ึ�นิอยู่กับหลักฐานิการสำอบบัญช่ีท่ี่�
ไดำ้รับจนิถึึงวิันิที่่� ในิรายงานิข้องผูู้้สำอบบัญช่ีข้องข้้าพิเจ้า 
อยา่งไรกต็ามู เหตุการณ์หรอืสำถึานิการณ์ในิอนิาคัตอาจเปน็ิเหตุ
ใหก้ลุมู่บรษิัทัี่ตอ้งหยดุำการดำำาเนิินิงานิต่อเนืิ�องไดำ้

ประเมูนิิการนิำาเสำนิอ โคัรงสำรา้งและเนืิ�อหาข้องงบการเงนิิโดำยรวิมู 
รวิมูถึงึการเปดิำเผู้ยข้อ้มููลที่่�เก่�ยวิข้อ้ง ตลอดำจนิประเมิูนิว่ิางบการเงนิิ
แสำดำงรายการและเหตุการณ์ที่่�เกดิำข้ึ�นิโดำยถึกูตอ้งตามูที่่�คัวิรหรอืไมู่

รวิบรวิมูเอกสำารหลกัฐานิการสำอบบญัช่ีที่่�เหมูาะสำมูอยา่งเพิย่งพิอ
เก่�ยวิกบัข้อ้มูลูที่างการเงนิิข้องกจิการหรอืข้องกจิกรรมูที่างธรุกจิ
ภูายในิกลุมู่บรษิัทัี่เพิื�อแสำดำงคัวิามูเหน็ิตอ่งบการเงนิิรวิมู ข้า้พิเจา้
รบัผู้ดิำชีอบตอ่การกำาหนิดำแนิวิที่าง การคัวิบคัมุูดำแูล และการปฏิิบตัิ
งานิตรวิจสำอบกลุมู่บรษิัทัี่ ข้า้พิเจา้เปน็ิผูู้ร้บัผู้ดิำชีอบแตเ่พิย่งผูู้เ้ดำย่วิ
ตอ่คัวิามูเหน็ิข้องข้า้พิเจา้ 
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7 

8 

6, 9

10 

11 

12 

13 

8 

14 

2.2.1, 2.2.2, 16

15 

28 

17 

23 

34,673,640 

55,556,182 

783,877,262 

287,436,208 

74,798,225 

51,219,504 

1,287,561,021 

25,815,510 

-

9,040,284 

1,480,598,649 

1,010,138,400 

396,591,222 

7,790,160 

93,218,705 

30,466,936 

8,839,787 

36,611,818 

3,099,111,471 
4,386,672,492 

63,954,610 

-

803,085,572 

293,261,562 

30,494,881 

23,022,475 

1,213,819,100 

51,632,207 

-

-

1,480,854,415 

942,636,543 

396,459,225 

4,916,162 

58,405,804 

17,382,051 

-

23,735,280 

2,976,021,687 
4,189,840,787 

6,946,703 

-

358,006,086 

104,252,642 

-

29,681,299 

498,886,730 

-

 2,078,857,751 

-

456,028,272 

-

4,693,310 

7,790,160 

93,200,804 

29,968,174 

8,839,787 

7,370,975 

2,686,749,233 
3,185,635,963 

5,736,034 

-

383,748,252 

120,161,717 

-

18,189,152 

527,835,155 

-

 1,694,267,717 

-

479,037,639 

-

2,922,956 

4,916,162 

58,389,528 

17,382,051 

-

2,080,425 

2,258,996,478 
2,786,831,633 

สนิทริพัย์
สนิทริพัยห์ีมนุเวยีน

เงนิิสำดำและรายการเที่ย่บเที่า่เงนิิสำดำ 

เงนิิลงที่นุิชัี�วิคัราวิ

ลกูหน่ิ�การคัา้และลกูหน่ิ�อื�นิ

สำนิิคัา้คังเหลอื

เงนิิจา่ยลว่ิงหน้ิาคัา่ซืื้�อวิตัถึดุำบิ

สำนิิที่รพัิยห์มูนุิเวิย่นิอื�นิ

ริวมสินทริพัยห์ีมนุเวยีน

สนิทริพัยไ์มห่ีมนุเวยีน

เงนิิฝ่ากธนิาคัารที่่�มูภู่าระคัำาประกนัิ

เงนิิลงที่นุิในิบรษิัทัี่ยอ่ย

เงนิิลงที่นุิระยะยาวิอื�นิ

ที่่�ดำนิิ อาคัารและอปุกรณ์

คัา่คัวิามูนิิยมู

สำนิิที่รพัิยไ์มูมู่ต่วัิตนิ

สำนิิที่รพัิยภ์ูาษัเ่งนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ี

ภูาษัเ่งนิิไดำห้กั ณ ที่่�จ่าย

เงนิิจา่ยลว่ิงหน้ิาคัา่ซืื้�อแมูพ่ิมิูพ์ิ

สำนิิที่รพัิยท์ี่่�เกดิำจากสำทิี่ธใินิการซืื้�อหุ้นิที่่�ผูู้้มูส่ำว่ินิไดำเ้สำย่
ที่่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษิัทัี่ย่อยออกใหแ้กบ่รษัิัที่ฯ

สำนิิที่รพัิยไ์มูห่มูนุิเวิย่นิอื�นิ

ริวมสินทริพัยไ์มห่ีมนุเวยีน
ริวมสินทริพัย์

ณ วันที� 31 ธิันวาคม 2562

งบแสดงฐานะกัาริเงิ น

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริงบกัาริเงนิริวม

หีมายเหีติุ 31 ธินัวาคม 2562 31 ธินัวาคม 256231 ธินัวาคม 2561

(ปริบัปริงุใหีม)่

31 ธินัวาคม 2561

(หีน่วย: บาท)

หมูายเหตุประกอบงบการเงินิเป็นิสำ่วินิหนึิ�งข้องงบการเงินิน่ิ�
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18 

6, 19

21 

22 

20 

21 

22 

23 

28 

24 

377,400,000 

 292,569,744 

134,989,101 

53,670,500 

24,238,248 

882,867,593 

611,812,990 

464,400,462 

469,128,425 

47,895,404 

61,085,671 

1,654,322,952 
2,537,190,545 

286,355,141 

303,883,395 

208,455,546 

-

15,200,931 

813,895,013 

1,170,182,789 

567,849,312 

463,194,829 

66,188,142 

35,928,549 

2,303,343,621 
3,117,238,634 

348,400,000 

159,271,828 

114,346,601 

-

12,688,608 

634,707,037 

546,642,627 

-

-

-

36,711,177 

583,353,804 
1,218,060,841 

221,000,000 

158,589,187 

192,367,796 

-

4,433,643 

576,390,626 

1,075,118,914 

-

-

-

22,226,857 

1,097,345,771 
1,673,736,397 

หีนี�สนิและสว่นของผูถ้อ่หุ้ีน
หีนี�สนิหีมนุเวยีน

เงนิิกูย้มืูระยะสำั�นิจากธนิาคัาร

เจา้หน่ิ�การคัา้และเจา้หน่ิ�อื�นิ

สำว่ินิข้องเงนิิกูย้มืูระยะยาวิจากธนิาคัาร
ที่่�ถึงึกำาหนิดำชีำาระภูายในิหนึิ�งปี

สำว่ินิข้องหุน้ิกูร้ะยะยาวิที่่�ถึึงกำาหนิดำชีำาระภูายในิหนึิ�งปี

หน่ิ�สำนิิหมูนุิเวิย่นิอื�นิ

ริวมหีนี�สนิหีมนุเวยีน

หีนี�สนิไมห่ีมนุเวยีน

เงนิิกูย้มืูระยะยาวิจากธนิาคัาร - สำทุี่ธิ
จากสำว่ินิที่่�ถึงึกำาหนิดำชีำาระภูายในิหนึิ�งปี

หุน้ิกูร้ะยะยาวิ - สำทุี่ธจิากสำว่ินิ
ที่่�ถึงึกำาหนิดำชีำาระภูายในิหนึิ�งปี

หน่ิ�สำนิิที่่�เกดิำจากสำทิี่ธทิี่่�ออกใหแ้กผูู่้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ท่ี่�ไมูมู่่
อำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษิัทัี่ยอ่ยในิการข้ายหุ้นิใหบ้รษัิัที่ฯ

หน่ิ�สำนิิภูาษัเ่งนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ี

สำำารองผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิข้องพินัิกงานิ

ริวมหีนี�สนิไมห่ีมนุเวยีน
ริวมหีนี�สนิ 

ณ วันที� 31 ธิันวาคม 2562

งบแสดงฐานะกัาริเงิ น(ติ่ อ)

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริงบกัาริเงนิริวม

หีมายเหีติุ 31 ธินัวาคม 2562 31 ธินัวาคม 256231 ธินัวาคม 2561

(ปริบัปริงุใหีม)่

31 ธินัวาคม 2561

(หีน่วย: บาท)

หมูายเหตุประกอบงบการเงินิเป็นิสำ่วินิหนึิ�งข้องงบการเงินิน่ิ�

กรรมูการ

.............................................................................................

.............................................................................................
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25 

25 

26 

326,550,000 

326,549,999 

1,026,968,920 

28,605,000 

636,264,620 

(274,013,807)

1,744,374,732 

 105,107,215 

1,849,481,947 
4,386,672,492 

-

255,000,000 

253,817,676 

302,920,904 

25,500,000 

506,706,017 

(56,276,339)

1,032,668,258 

 39,933,895 

1,072,602,153 
4,189,840,787 

-

326,550,000 

326,549,999 

1,026,968,920 

28,605,000 

585,451,203 

-

1,967,575,122 

-

1,967,575,122 
3,185,635,963 

-

255,000,000 

253,817,676 

302,920,904 

25,500,000 

530,856,656 

-

1,113,095,236 

-

1,113,095,236 
2,786,831,633 

-

สว่นของผูถ้อ่หีุน้

ที่นุิเรอืนิหุน้ิ

   ที่นุิจดำที่ะเบย่นิ 

      หุน้ิสำามัูญ 326,550,000 หุ้นิ มูลูค่ัาหุ้นิละ 1 บาที่
      (31 ธนัิวิาคัมู 2561: หุ้นิสำามูญั 255,000,000 หุ้นิ 
       มูลูคัา่หุน้ิละ 1 บาที่)

   ที่นุิที่่�ออกและชีำาระแลว้ิ

      หุน้ิสำามัูญ 326,549,999 หุ้นิ มูลูค่ัาหุ้นิละ 1 บาที่
      (31 ธนัิวิาคัมู 2561: หุ้นิสำามูญั 253,817,676 หุ้นิ 
       มูลูคัา่หุน้ิละ 1 บาที่)

สำว่ินิเกนิิมูลูคัา่หุน้ิสำามูญั

กำาไรสำะสำมู

      จดัำสำรรแลว้ิ - สำำารองตามูกฎหมูาย

      ยงัไมูไ่ดำจ้ดัำสำรร

องคัป์ระกอบอื�นิข้องสำว่ินิข้องผูู้ถื้ึอหุ้นิ

สำว่ินิข้องผูู้้ถึอืหุน้ิข้องบรษัิัที่ฯ

สำว่ินิข้องผูู้้มูส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ท่ี่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษัิัที่ยอ่ย

ริวมส่วนของผูถ้อ่หีุน้
ริวมหีนี�สนิและสว่นของผูถ้อ่หุ้ีน

ณ วันที� 31 ธิันวาคม 2562

หมูายเหตุประกอบงบการเงินิเป็นิสำ่วินิหนึิ�งข้องงบการเงินิน่ิ�

งบแสดงฐานะกัาริเงิ น(ติ่ อ)

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริงบกัาริเงนิริวม

หีมายเหีติุ 31 ธินัวาคม 2562 31 ธินัวาคม 256231 ธินัวาคม 2561

(ปริบัปริงุใหีม)่

31 ธินัวาคม 2561

(หีน่วย: บาท)

THAI PLASPAC PLC. ANNUAL REPORT 201996



6 

6, 13.1

6 

6 

28 

3,755,783,806 

-

 41,917,617 

 4,357,972 

3,802,059,395

3,096,196,774 

 153,307,517 

 257,099,593 

-

 3,506,603,884 

 295,455,511 

(140,955,187)

 154,500,324

8,559,428 

 163,059,752 

(217,737,468)

(217,737,468)

(8,650,517)

 1,960,911 

(6,689,606)

(224,427,074)
(61,367,322)

2,528,004,351 

 41,159,014 

 15,540,454 

-

 2,584,703,819 

 2,159,530,230 

 92,070,774 

 240,782,050 

 2,196,078 

 2,494,579,132 

 90,124,687 

(55,932,183)

 34,192,504 

(11,521,824)

 22,670,680 

(56,275,154)

(56,275,154)

561,013 

(65,948)

495,065 

(55,780,089)
(33,109,409)

1,426,401,041 

-

 40,033,877 

938,111 

 1,467,373,029 

 1,148,922,751 

 38,784,550 

 151,283,886 

-

 1,338,991,187 

 128,381,842 

(64,222,907)

 64,158,935 

(2,105,016)

 62,053,919 

-

-

(5,442,965)

 1,088,593 

(4,354,372)

(4,354,372)
57,699,547 

1,613,011,343 

-

 10,747,912 

 45,700 

 1,623,804,955 

 1,362,751,448 

 48,430,198 

 126,808,087 

-

 1,537,989,733 

 85,815,222 

(23,019,867)

 62,795,355 

(7,329,190)

 55,466,165 

-

-

 870,614 

(174,123)

696,491 

 696,491 
 56,162,656 

กัำาไริขาดทนุ:

ริายได้

รายไดำจ้ากการข้าย

กำาไรจากการซืื้�อในิราคัาตำากวิา่มูลูคัา่ยติุธรรมู

รายไดำอ้ื�นิ

กำาไรจากอตัราแลกเปล่�ยนิ

ริวมริายได้

คา่ใช้จำา่ย

ตน้ิที่นุิข้าย

คัา่ใช้ีจา่ยในิการข้ายและจดัำจำาหน่ิาย

คัา่ใช้ีจา่ยในิการบรหิาร

ข้าดำที่นุิจากอตัราแลกเปล่�ยนิ

ริวมค่าใช้จำา่ย

กัำาไริกัอ่นคา่ใช้จำา่ยทางกัาริเงนิและค่าใช้จำา่ยภาษีัเงนิได้

คัา่ใช้ีจา่ยที่างการเงนิิ

กัำาไริกัอ่นคา่ใช้จำา่ยภาษัเีงนิได้

รายไดำ ้(คัา่ใช้ีจา่ย) ภูาษัเ่งนิิไดำ้

กำาไรสำำาหรบัปี

กัำาไริขาดทนุเบด็เสริจ็ำอ่�น:

รายการที่่�จะถูึกบนัิที่กึในิสำว่ินิข้องกำาไรหรอืข้าดำทุี่นิในิภูายหลงั

   ผู้ลตา่งข้องอตัราแลกเปล่�ยนิจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ
   ที่่�เปน็ิเงนิิตราตา่งประเที่ศ

รายการที่่�จะถูึกบนัิที่กึในิสำว่ินิข้องกำาไรหรอืข้าดำทุี่นิในิภูายหลงั 
   - สำทุี่ธจิากภูาษัเ่งนิิไดำ้

รายการที่่�จะไมู่ถึกูบนัิที่กึในิสำว่ินิข้องกำาไรหรอืข้าดำทุี่นิในิภูายหลงั

   ผู้ลกำาไร (ข้าดำที่นุิ) จากการประมูาณการตามูหลกัคัณิตศาสำตรป์ระกันิภัูย

   หกั: ผู้ลกระที่บข้องภูาษัเ่งนิิไดำ้

รายการที่่�จะไมู่ถึกูบนัิที่กึในิสำว่ินิข้องกำาไรหรอืข้าดำทุี่นิในิภูายหลงั
   - สำทุี่ธจิากภูาษัเ่งนิิไดำ้

กัำาไริขาดทนุเบด็เสริจ็ำอ่�นสำาหีริบัปี
กัำาไริขาดทนุเบด็เสริจ็ำริวมสำาหีริบัปี

สำาหีริบัปีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2562

หมูายเหตุประกอบงบการเงินิเป็นิสำ่วินิหนึิ�งข้องงบการเงินิน่ิ�

งบกัำ าไริขาดทุ นเบ็ ดเสริ็ จำ

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริงบกัาริเงนิริวม

หีมายเหีติุ 2562 25622561

(ปริบัปริงุใหีม)่

2561

(หีน่วย: บาท)

THAI PLASPAC PLC.ANNUAL REPORT 2019 97



30

138,841,442 
 24,218,310

163,059,752 

(85,073,865)
23,706,543 

(61,367,322)

0.53 

31,476,668 
(8,805,988)
 22,670,680 

(24,263,137)
(8,846,272)

(33,109,409)

0.12 

62,053,919 

57,699,547 

0.24 

55,466,165 

56,162,656 

0.22 

กัาริแบง่ปนักัำาไริ (ขาดทนุ)

สำว่ินิที่่�เปน็ิข้องผูู้้ถึอืหุน้ิข้องบรษิัทัี่ฯ
สำว่ินิที่่�เปน็ิข้องผูู้้มูส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ท่ี่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษิัทัี่ย่อย

กัาริแบง่ปนักัำาไริขาดทนุเบด็เสริจ็ำริวม

สำว่ินิที่่�เปน็ิข้องผูู้้ถึอืหุน้ิข้องบรษิัทัี่ฯ
สำว่ินิที่่�เปน็ิข้องผูู้้มูส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ท่ี่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษิัทัี่ย่อย

กัำาไริติอ่หีุน้

กำาไรตอ่หุน้ิข้ั�นิพิื�นิฐานิ
   สำว่ินิที่่�เปน็ิข้องผูู้้ถึอืหุน้ิข้องบรษัิัที่ฯ

สำาหีริบัปีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2562

งบกัำ าไริขาดทุ นเบ็ ดเสริ็ จำ(ติ่ อ)

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริงบกัาริเงนิริวม

หีมายเหีติุ 2562 25622561

(ปริบัปริงุใหีม)่

2561

(หีน่วย: บาท)

หมูายเหตุประกอบงบการเงินิเป็นิสำ่วินิหนึิ�งข้องงบการเงินิน่ิ�
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6, 33

25

26

253,817,676 

-

-

-

-

 253,817,676 

 253,817,676 

-

-

-

 72,732,323 

 -

 326,549,999 

 -

302,920,904 

-

-

-

-

 302,920,904 

 302,920,904 

-

-

-

 724,048,016 

 -

 1,026,968,920 

 -

25,500,000 

-

-

-

-

 25,500,000 

 25,500,000 

-

-

-

-

 3,105,000 

 28,605,000 

-

482,308,530 

 55,466,165 

 696,491 

 56,162,656 

 (7,614,530)

 530,856,656 

 530,856,656 

 62,053,919 

 (4,354,372)

 57,699,547 

-

 (3,105,000)

 585,451,203 

 -

1,064,547,110 

 55,466,165 

 696,491 

 56,162,656 

 (7,614,530)

 1,113,095,236 

 1,113,095,236 

 62,053,919 

 (4,354,372)

 57,699,547 

 796,780,339 

-

 1,967,575,122 

 -

ยอดคงเหีลอ่ ณ วันที� 1 มกัริาคม 2561

กำาไรสำำาหรบัปี

กำาไรข้าดำที่นุิเบด็ำเสำรจ็อื�นิสำำาหรบัปี

กำาไรข้าดำที่นุิเบด็ำเสำรจ็รวิมูสำำาหรบัปี

เงนิิปนัิผู้ลจา่ย

ยอดคงเหีลอ่ ณ วนัที� 31 ธินัวาคม 2561

ยอดคงเหีลอ่ ณ วันที� 1 มกัริาคม 2562

กำาไรสำำาหรบัปี

กำาไรข้าดำที่นุิเบด็ำเสำรจ็อื�นิสำำาหรบัปี

กำาไรข้าดำที่นุิเบด็ำเสำรจ็รวิมูสำำาหรบัปี

ออกหุน้ิสำามัูญเพิิ�มูที่นุิ

โอนิกำาไรสำะสำมูที่่�ยงัไมูไ่ดำจ้ดัำสำรรเปน็ิสำำารองตามูกฎหมูาย

ยอดคงเหีลอ่ ณ วนัที� 31 ธินัวาคม 2562

สำาหีริบัปีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2562

หมูายเหตุประกอบงบการเงินิเป็นิสำ่วินิหนึิ�งข้องงบการเงินิน่ิ�

งบแสดงกัาริเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ ถ่ อหีุ้ น (ติ่ อ)

(หีน่วย: บาท)

ทนุเริอ่นหีุน้ที�ออกั
และชำาริะแล้ว ยงัไมไ่ดจั้ำดสริริ ริวม

กัำาไริสะสม

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

สว่นเกันิมลูคา่
หีุน้สามญั

จำดัสริริแล้ว
-

สำาริองติามกัฎหีมายหีมายเหีติุ
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154,500,324 

 288,822,627 

 2,571,418 

 972,422 

-

(3,547,937) 

18,017,009 

170,315 

-

 13,063,325 

 (1,373,996)

-

 127,891,862 

 601,087,369 

 74,899,910 

 28,046,732 

(64,009,442)

(26,230,961)

(31,852,903)

 5,093,996 

(4,249,668) 

582,785,033 

-

(45,459,298)

 537,325,735 

 34,192,504 

189,521,533

2,293,744 

 1,289,307 

 509,824 

 1,839,156 

 4,969,066 

 687,614 

(41,159,014)

911,687 

(439,230)

-

 55,932,183 

 250,548,374 

 137,661,396 

46,060,054 

 10,572,547 

(14,803,507)

16,808,972 

 15,129,883 

(4,814,159)

 457,163,560 

 20,006,224 

(43,514,753)

 433,655,031 

64,158,935 

 

117,461,634 

 1,786,750 

(357,154)

-

(427,425)

 10,232,988 

101,782 

-

 3,585,551 

(106,154)

(28,400,784)

 60,637,356 

 228,673,479 

 23,795,593 

16,266,229 

(11,492,147)

(30,446,109)

(105,793)

 8,254,965 

(1,191,633)

 233,754,584 

-

(38,701,697)

 195,052,887 

62,795,355 

  

125,791,145 

 3,424,316 

 267,465 

 509,824 

 496,945 

 2,949,781 

282,113 

-

 486,710 

(209,175)

-

 23,019,867 

 219,814,346 

 23,649,115 

(6,062,307)

 1,501,206 

(10,090,167)

(20,860,952)

(8,944,423)

(1,039,131)

 197,967,687 

 20,006,224 

(43,506,579)

 174,467,332 

กัริะแสเงนิสดจำากักัจิำกัริริมดำาเนินงาน

กำาไรกอ่นิภูาษั่

รายการปรบักระที่บยอดำกำาไรก่อนิภูาษ่ัเปน็ิเงนิิสำดำรบั (จา่ย) 
จากกิจกรรมูดำำาเนิินิงานิ

   คัา่เสำื�อมูราคัาและคัา่ตดัำจำาหน่ิาย

   คัา่เผู้ื�อหน่ิ�สำงสำยัจะสำญู

   การปรบัลดำ (กลบัรายการ) สำนิิคัา้คังเหลอืเปน็ิมูลูคัา่สำทุี่ธท่ิี่�จะไดำร้บั

   คัา่เผู้ื�อการดำอ้ยคัา่ข้องสำนิิที่รพัิย์

   ข้าดำที่นุิ (กำาไร) จากการจำาหน่ิาย/ตัดำจำาหน่ิายเคัรื�องจักรและอปุกรณ์

   คัา่ใช้ีจา่ยผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิข้องพินัิกงานิ

   ข้าดำที่นุิจากอตัราแลกเปล่�ยนิท่ี่�ยงัไมู่เกดิำข้ึ�นิจรงิ

   กำาไรจากการซืื้�อในิราคัาตำากวิา่มูลูคัา่ยติุธรรมู

   คัา่ธรรมูเน่ิยมูที่างการเงนิิตดัำจำาหน่ิาย

   ดำอกเบ่�ยรบั

   เงนิิปนัิผู้ลรบั

   คัา่ใช้ีจา่ยดำอกเบ่�ย

กำาไรจากการดำำาเนิินิงานิกอ่นิการเปล่�ยนิแปลงในิสำนิิที่รพัิย์
และหน่ิ�สำนิิดำำาเนิินิงานิ

สำนิิที่รพัิยด์ำำาเนิินิงานิ (เพิิ�มูข้ึ�นิ) ลดำลง

   ลกูหน่ิ�การคัา้และลกูหน่ิ�อื�นิ

   สำนิิคัา้คังเหลอื

   สำนิิที่รพัิยห์มูนุิเวิย่นิอื�นิ

   สำนิิที่รพัิยไ์มูห่มูนุิเวิย่นิอื�นิ

หน่ิ�สำนิิดำำาเนิินิงานิเพิิ�มูข้ึ�นิ (ลดำลง)

   เจา้หน่ิ�การคัา้และเจา้หน่ิ�อื�นิ

   หน่ิ�สำนิิหมูนุิเวิย่นิอื�นิ

   สำำารองผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิข้องพินัิกงานิ

เงนิิสำดำจากกจิกรรมูดำำาเนิินิงานิ

   เงนิิรบัคันืิภูาษัเ่งนิิไดำห้กั ณ ท่ี่�จ่าย

   จา่ยภูาษัเ่งนิิไดำ้

เงนิสดสทุธิจิำากักัจิำกัริริมดำาเนินงาน

สำาหีริบัปีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2562

หมูายเหตุประกอบงบการเงินิเป็นิสำ่วินิหนึิ�งข้องงบการเงินิน่ิ�

งบกัริะแสเงิ นสด

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริงบกัาริเงนิริวม

2562 25622561

(ปริบัปริงุใหีม)่

2561

(หีน่วย: บาท)
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12,272,608 

(224,769,828)

(3,207,439)

(366,239,092)

(8,839,787)

 -

(55,556,182) 

13,850,009 

 1,373,996 

(631,115,715)

 91,044,859 

 -

 374,203,840 

 -

(998,512,353)

(1,871,019)

 796,780,339 

(142,571,610)

-

 119,074,056 

(54,565,046)

(29,280,970)

 63,954,610 

 34,673,640 

 -

 3,667,574 

 5,933,596 

1,990,325 

(148,747,086)

(1,064,119)

(2,257,095,912)

-

-

-

-

 439,230 

(2,404,477,562)

 214,855,489 

(51,632,207)

 1,394,975,000 

 600,990,000 

(55,359,773)

(36,499,996)

-

(74,254,124)

(7,614,530)

 1,985,459,859 

(56,275,155)

(41,637,827)

 105,592,437 

 63,954,610 

 -

  

2,626,986 

 463,194,829 

427,425 

(74,043,372)

(2,434,582)

(384,590,034)

(8,839,787)

 28,400,784 

-

 -

106,154 

(440,973,412)

 127,400,000 

 -

 374,203,840 

 -

(982,415,853)

(1,871,019)

 796,780,339 

(66,966,113)

 -

 247,131,194 

-

 1,210,669 

 5,736,034 

 6,946,703 

 -

  

3,589,681 

-

665,095 

(44,174,446)

 -

(1,694,216,217)

 -

-

-

-

 209,175 

(1,737,516,393)

 221,000,000 

 -

 1,280,000,000 

-

(8,000,000)

(5,000,000)

 -

(17,142,497)

(7,614,530)

 1,463,242,973 

-

(99,806,088)

 105,542,122 

 5,736,034 

-

  

(672,961)

 -

กัริะแสเงนิสดจำากักัจิำกัริริมลงทนุ

เงนิิสำดำรบัจากการจำาหน่ิายเคัรื�องจักรและอปุกรณ์

ซืื้�อที่่�ดำนิิ เคัรื�องจกัรและอปุกรณ์ 

ซืื้�อสำนิิที่รพัิยไ์มูมู่ต่วัิตนิ

เงนิิสำดำจา่ยซืื้�อเงนิิลงที่นุิในิบรษัิัที่ยอ่ย

เงนิิสำดำจา่ยเพิื�อสำทิี่ธใินิการซืื้�อหุ้นิ

เงนิิปนัิผู้ลรบัจากบรษิัทัี่ยอ่ย

เงนิิลงที่นุิชัี�วิคัราวิเพิิ�มูข้ึ�นิ

เงนิิลงที่นุิระยะยาวิอื�นิลดำลง

ดำอกเบ่�ยรบั

เงนิสดสทุธิใิช้ไปในกัจิำกัริริมลงทนุ

กัริะแสเงนิสดจำากักัจิำกัริริมจำดัหีาเงนิ

เงนิิกูย้มืูระยะสำั�นิจากธนิาคัารเพิิ�มูข้ึ�นิ

เงนิิฝ่ากธนิาคัารที่่�มูภู่าระคัำาประกนัิลดำลง 

เงนิิสำดำรบัจากเงนิิกูย้มืูระยะยาวิจากธนิาคัาร

เงนิิสำดำรบัจากหุน้ิกู้

ชีำาระคันืิเงนิิกูย้มืูระยะยาวิจากธนิาคัาร

เงนิิสำดำจา่ยคัา่ธรรมูเน่ิยมูที่างการเงนิิ

เงนิิสำดำรบัจากการเพิิ�มูที่นุิ

ดำอกเบ่�ยจา่ย

เงนิิปนัิผู้ลจา่ย

เงนิสดสทุธิจิำากักัจิำกัริริมจำดัหีาเงนิ

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิท่ี่�เปน็ิเงนิิตราตา่งประเที่ศลดำลง

เงนิสดและริายกัาริเทยีบเทา่เงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สทุธิิ

เงนิิสำดำและรายการเที่ย่บเที่า่เงนิิสำดำตน้ิปี

เงนิสดและริายกัาริเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี (หีมายเหีติ ุ7)

ขอ้มลูเพิ�มเติมิปริะกัอบกัริะแสเงนิสด

รายการที่่�มิูใช่ีเงนิิสำดำประกอบดำว้ิย:

   เจา้หน่ิ�คัา่ซืื้�อที่รพัิยส์ำนิิถึาวิรเพิิ�มูข้ึ�นิ 

   หน่ิ�สำนิิที่่�เกดิำจากสำทิี่ธท่ิี่�ออกใหแ้กผูู่้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ท่ี่�ไมูมู่่
   อำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษิัทัี่ย่อยในิการข้ายหุ้นิในิบรษัิัที่ฯเพิิ�มูข้ึ�นิ

สำาหีริบัปีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2562

หมูายเหตุประกอบงบการเงินิเป็นิสำ่วินิหนึิ�งข้องงบการเงินิน่ิ�

งบกัริะแสเงิ นสด(ติ่ อ)

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริงบกัาริเงนิริวม

2562 25622561

(ปริบัปริงุใหีม)่

2561

(หีน่วย: บาท)
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ลักัษัณะธิุริกัิจำ จำัดติั้งขึ้นในปริะเทศ
อัติริาริอ้ยละของกัาริถ่อหีุ้น

ช่�อบริษิัทั
2562 2561

บรษิัทัี่ พิลาสำติคั และห่บหอ่ไที่ย จำากดัำ (มูหาชีนิ) (“บรษิัทัี่ฯ”) เปน็ิบรษิัทัี่
มูหาชีนิซึื้�งจดัำตั�งและมูภู่มููลิำาเนิาในิประเที่ศไที่ย โดำยมูบุ่คัคัลธรรมูดำา
เป็นิผูู้้ถึือหุ้นิใหญ่ ธุรกิจหลักข้องบรษิััที่ฯ คัือการผู้ลิตและจำาหน่ิาย

ในิพิระราชีบัญญตัวิิชิีาช่ีพิบญัช่ี พิ.ศ. 2547 โดำยแสำดำงรายการในิงบ
การเงินิตามูข้้อกำาหนิดำในิประกาศกรมูพิัฒนิาธุรกิจการคั้าลงวิันิท่ี่� 
11 ตลุาคัมู 2559 ออกตามูคัวิามูในิพิระราชีบญัญตักิารบญัช่ี พิ.ศ. 2543

งบการเงนิิฉบบัภูาษัาไที่ยเปน็ิงบการเงนิิฉบบัที่่�บรษิัทัี่ฯ ใช้ีเปน็ิที่างการ
ตามูกฎหมูาย งบการเงินิฉบับภูาษัาอังกฤษัแปลมูาจากงบการเงินิ
ฉบบัภูาษัาไที่ยน่ิ�

ก) งบการเงินิรวิมูน่ิ�ไดำ้จัดำที่ำาข้ึ�นิโดำยรวิมูงบการเงินิข้องบรษิััที่ พิลาสำติคั และห่บห่อไที่ย จำากัดำ (มูหาชีนิ) (ซึื้�งต่อไปน่ิ�เรย่กวิ่า “บรษิััที่ฯ”) และ 
บรษิัทัี่ยอ่ย (ซึื้�งตอ่ไปน่ิ�เรย่กวิา่ “บรษิัทัี่ยอ่ย”) ดำงัตอ่ไปน่ิ�

2.2.1 TPAC Packaging India Private Limited
เมูื�อวิันิที่่� 28 สำิงหาคัมู 2561 TPAC Packaging India Private 
Limited ซึื้�งเปน็ิบรษิัทัี่ยอ่ยไดำมู้าซึื้�งสำนิิที่รพัิย์และหน่ิ�สำนิิที่ั�งหมูดำข้อง 
Sunrise Containers Limited โดำยการคัวิบรวิมูกิจการระหวิ่าง 
TPAC  Packaging India Private Limited และ Sunrise Containers 
Limited ภูายใต้กฎหมูายข้องอนิิเดำย่ และ TPAC Packaging India 
Private Limited เปน็ินิิตบิคุัคัลที่่�ดำำาเนิินิกจิการต่อไป โดำยบรษิัทัี่ยอ่ย
ไดำ้จ่ายชีำาระคั่าตอบแที่นิให้แก่กลุ่มูผูู้้ถึือหุ้นิเดำิมูในิสำัดำสำ่วินิร้อยละ 
80 เปน็ิจำานิวินิเงนิิ 4,735 ลา้นิรปีู หรอื 2,178 ลา้นิบาที่ และไดำอ้อกหุ้นิ
ใหมู่ในิสำัดำสำ่วินิร้อยละ 20 ในิ TPAC Packaging India Private 
Limited ใหแ้กก่ลุมู่ผูู้ถ้ึอืหุน้ิเดำมิู

วิสัำดุำห่บหอ่พิลาสำตกิ ท่ี่�อยูต่ามูท่ี่�จดำที่ะเบย่นิข้องบรษิัทัี่ฯ อยูท่่ี่�เลข้ที่่� 77 
ซื้อยเท่ี่ยนิที่ะเล 30 ถึนินิบางขุ้นิเท่ี่ยนิ-ชีายที่ะเล แข้วิงที่่าข้้ามู 
เข้ตบางข้นุิเที่ย่นิ กรงุเที่พิมูหานิคัร 

งบการเงินิน่ิ�ได้ำจัดำที่ำาข้ึ�นิโดำยใช้ีเกณฑ์์ราคัาทุี่นิเดิำมู เวิ้นิแต่จะได้ำ
เปดิำเผู้ยเปน็ิอยา่งอื�นิในินิโยบายการบญัช่ี

ในิไตรมูาสำที่่� 2 ข้องปี 2562 บรษิััที่ย่อยและฝ่่ายบรหิารข้องบรษิััที่ฯ
ไดำ้ดำำาเนิินิการจัดำให้มู่การวิัดำมููลค่ัายุติธรรมูข้องสำินิที่รพัิย์ที่่�ระบุไดำ้
ที่่�ไดำ้มูาและหน่ิ�สำินิที่่�รบัมูา และค่ัาคัวิามูนิิยมู ณ วิันิคัวิบรวิมูกิจการ 
แลว้ิเสำรจ็ภูายในิระยะเวิลา 12 เดืำอนินัิบจากวินัิที่่�คัวิบรวิมูกจิการตามู
ที่่�กำาหนิดำไวิใ้นิมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิฉบบัที่่� 3 (ปรบัปรุง 
2561) เรื�อง การรวิมูธรุกจิ บรษิัทัี่ฯ จงึได้ำที่ำาการปรบัปรงุมูลูค่ัายตุธิรรมู
ดำงักลา่วิ ณ วินัิคัวิบรวิมูกจิการในิงบแสำดำงฐานิะการเงนิิรวิมู ณ วินัิที่่� 
31 ธนัิวิาคัมู 2561 ที่่�แสำดำงเปน็ิข้อ้มูลูเปรย่บเที่ย่บ

ที่ั�งน่ิ� ผู้ลสำะสำมูจากการปรับปรุงการรวิมูธุรกิจแสำดำงเป็นิรายการ
แยกตา่งหากในิงบแสำดำงการเปล่�ยนิแปลงสำว่ินิข้องผูู้้ถึอืหุน้ิรวิมู จำานิวินิ
เงินิข้องรายการปรบัปรุงท่ี่�มู่ผู้ลกระที่บต่อรายการในิงบแสำดำงฐานิะ
การเงนิิรวิมูและงบกำาไรข้าดำที่นุิเบด็ำเสำรจ็รวิมูมูด่ำงัน่ิ�

1. ข้อมูลทั�วไปของบริษิััทฯ

2. เกัณฑ์ในกัาริจำัดทำางบกัาริเงิน

บริษัิัท พลาสติิค และหีีบหี่อไทย จำำากััด (มหีาชน) และบริษิััทย่อย
หีมายเหีติุปริะกัอบงบกัาริเงินริวม
สำาหีริบัปีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2562

TPAC Packaging India Private Limited

บรษิัทัี่ ที่แ่พิคั แพิคัเกจจิ�ง (บางนิา) จำากัดำ

Sun Packaging Systems (FZC)

บรษิัทัี่ยอ่ยที่่�ถึอืหุน้ิโดำยบรษิัทัี่ฯ

ธรุกิจการผู้ลติและจำาหน่ิาย
วิสัำดำหุ่บหอ่พิลาสำตกิ

ธรุกิจการผู้ลติและจำาหน่ิาย
วิสัำดำหุ่บหอ่พิลาสำตกิ

ธรุกิจการผู้ลติและจำาหน่ิาย
วิสัำดำหุ่บหอ่พิลาสำตกิ

อนิิเดำย่

ไที่ย

สำหรฐัอาหรบัเอมิูเรตสำ์

80

100

89

80

100

-

2.1 งบกัาริเงนินี�จำดัทำาขึ�นติามมาติริฐานริายงานทางกัาริเงนิที�กัำาหีนด

2.2 เกัณฑใ์นกัาริจำดัทำางบกัาริเงนิริวม
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(1)

(2,267)

5,665

1,224

(4,618)

(3)

3

งบแสดงฐานะกัาริเงนิ

ลกูหน่ิ�การคัา้และลกูหน่ิ�อื�นิลดำลง

ที่่�ดำนิิ อาคัารและอปุกรณ์ - สำทุี่ธลิดำลง

คัา่คัวิามูนิิยมูเพิิ�มูข้ึ�นิ

สำนิิที่รพัิยไ์มูมู่ต่วัิตนิ - คัวิามูสำมัูพินัิธก์บัลกูคัา้เพิิ�มูข้ึ�นิ

หน่ิ�สำนิิภูาษัเ่งนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ีเพิิ�มูข้ึ�นิ

องคัป์ระกอบอื�นิข้องสำว่ินิข้องผูู้ถื้ึอหุ้นิเพิิ�มูข้ึ�นิ

งบกัำาไริขาดทนุเบด็เสริจ็ำ

ผู้ลตา่งข้องอตัราแลกเปล่�ยนิจากการแปลงคัา่งบการเงนิิที่่�เปน็ิเงนิิตราต่างประเที่ศลดำลง

(หีน่วย: บาท)

งบกัาริเงนิริวม

2561

รายการปรบัปรุงดำังกล่าวิไมู่มู่ผู้ลกระที่บต่องบแสำดำงฐานิะการเงินิรวิมู ณ วิันิท่ี่� 1 มูกราคัมู 2561 มููลค่ัายุติธรรมูและมููลคั่าตามูบัญช่ีข้อง
สำนิิที่รพัิยส์ำทุี่ธขิ้อง Sunrise Containers Limited ณ วัินิที่่�คัวิบรวิมูกจิการมูด่ำงัตอ่ไปน่ิ�

14,820

342,535

200,358

881,957

222,946

180,238

169,122

2,011,976

71,500

82,563

44,805

1,637

53,411

11,129

265,045

1,746,931

80

1,397,545

780,043

2,177,588

(14,820)

2,162,768

14,820

342,535

200,358

527,042

-

-

169,122

1,253,877

71,500

82,563

44,805

1,637

37,861

9,251

247,617

1,006,260

สนิทริพัย์

เงนิิสำดำและรายการเท่ี่ยบเที่า่เงนิิสำดำ

ลกูหน่ิ�การคัา้และลกูหน่ิ�อื�นิ

สำนิิคัา้คังเหลอื

ที่่�ดำนิิ อาคัารและอปุกรณ์ - สำทุี่ธ ิ(หมูายเหตุ 14)

สำนิิที่รพัิยไ์มูมู่ต่วัิตนิ - เคัรื�องหมูายการคัา้ (หมูายเหต ุ15)

สำนิิที่รพัิยไ์มูมู่ต่วัิตนิ - คัวิามูสำมัูพินัิธก์บัลกูคัา้ (หมูายเหต ุ15)

สำนิิที่รพัิยอ์ื�นิ ๆ

     รวิมูสำนิิที่รพัิย์

หีนี�สนิ

เงนิิเบกิเกนิิบญัช่ี

เจา้หน่ิ�การคัา้และเจา้หน่ิ�อื�นิ

เงนิิกูย้มืูระยะยาวิจากธนิาคัาร 

สำำารองผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิข้องพินัิกงานิ (หมูายเหต ุ24)

หน่ิ�สำนิิภูาษัเ่งนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ี

หน่ิ�สำนิิอื�นิ ๆ

     รวิมูหน่ิ�สำนิิ

รวิมูสำนิิที่รพัิยส์ำทุี่ธิ

สำดัำสำว่ินิการลงที่นุิ (รอ้ยละ)

สำนิิที่รพัิยส์ำทุี่ธใินิสำดัำสำว่ินิการลงที่นุิข้องบรษัิัที่ยอ่ย

สำว่ินิข้องราคัาซืื้�อท่ี่�สำงูกวิา่สำนิิที่รพัิยส์ำทุี่ธิ

ราคัาซืื้�อ

หกั: เงนิิสำดำและรายการเท่ี่ยบเที่า่เงนิิสำดำข้องบรษิัทัี่ย่อย

เงนิิสำดำจา่ยสำทุี่ธเิพิื�อคัวิบรวิมูกจิการบรษิัทัี่ย่อย

มลูคา่ยตุิธิิริริม มลูคา่ติามบัญชี

(หีน่วย: พันบาท)
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2,177,588

(1,397,545)

780,043

162,593

942,636

ริาคาจำา่ยซ่ื้�อ

เงนิิสำดำจา่ย

มูลูคัา่ยตุธิรรมูข้องสำนิิที่รพัิยส์ำทุี่ธท่ิี่�ได้ำรบั

คัา่คัวิามูนิิยมู - สำว่ินิข้องผูู้ถื้ึอหุ้นิข้องบรษัิัที่ฯ

คัา่คัวิามูนิิยมู - สำว่ินิข้องผูู้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ท่ี่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษิัทัี่ยอ่ย

คัา่คัวิามูนิิยมู

(หีน่วย: บาท)

รายละเอ่ยดำข้องราคัาซืื้�อบรษิััที่ย่อยแสำดำงไดำ้ดำังต่อไปน่ิ�

18,351

58,366

23,194

106,487

73,572

11,313

291,283

20,680

3,403

3,943

28,026

263,257

89

234,299

150,291

384,590

(18,351)

366,239

18,351

58,366

16,355

47,377

-

11,313

151,762

20,680

3,403

3,943

28,026

123,736

สนิทริพัย์

เงนิิสำดำและรายการเท่ี่ยบเที่า่เงนิิสำดำ

ลกูหน่ิ�การคัา้และลกูหน่ิ�อื�นิ

สำนิิคัา้คังเหลอื

ที่่�ดำนิิ อาคัารและอปุกรณ์ - สำทุี่ธ ิ(หมูายเหตุ 14)

สำนิิที่รพัิยไ์มูมู่ต่วัิตนิ - คัวิามูสำมัูพินัิธก์บัลกูคัา้ (หมูายเหตุ 15)

สำนิิที่รพัิยอ์ื�นิ ๆ

     รวิมูสำนิิที่รพัิย์

หีนี�สนิ

เจา้หน่ิ�การคัา้และเจา้หน่ิ�อื�นิ

สำำารองผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิข้องพินัิกงานิ (หมูายเหต ุ24)

หน่ิ�สำนิิอื�นิ ๆ

     รวิมูหน่ิ�สำนิิ

รวิมูสำนิิที่รพัิยส์ำทุี่ธิ

สำดัำสำว่ินิการลงที่นุิ (รอ้ยละ)

สำนิิที่รพัิยส์ำทุี่ธใินิสำดัำสำว่ินิการลงที่นุิข้องบรษัิัที่ยอ่ย

สำว่ินิข้องราคัาซืื้�อท่ี่�สำงูกวิา่สำนิิที่รพัิยส์ำทุี่ธิ

ราคัาซืื้�อ

หกั: เงนิิสำดำและรายการเท่ี่ยบเที่า่เงนิิสำดำข้องบรษิัทัี่ย่อย

เงนิิสำดำจา่ยสำทุี่ธเิพิื�อซืื้�อกิจการบรษัิัที่ยอ่ย

มลูคา่ยตุิธิิริริม มลูคา่ติามบัญชี

TPAC Packaging India Private Limited มูผู่้ลประโยชีน์ิจากการคัวิบรวิมูกิจการโดำยสำามูารถึใช้ีสำทิี่ธปิระโยชีน์ิในิที่างภูาษัส่ำำาหรบัสำว่ินิต่าง
ข้องมูลูค่ัายตุธิรรมูและมูลูคัา่ตามูบญัช่ีข้องที่่�ดำนิิ  อาคัาร และอปุกรณ์ สำนิิที่รพัิยไ์มูมู่ต่วัิตนิและคัา่คัวิามูนิิยมู

2.2.2  Sun Packaging Systems (FZC)
เมูื�อวินัิที่่� 30 กรกฎาคัมู 2562 บรษิัทัี่ฯไดำจ้า่ยคัา่ตอบแที่นิเพิื�อซืื้�อหุน้ิ
ในิสำดัำสำว่ินิรอ้ยละ 89 ข้อง Sun Packaging Systems (FZC) คัดิำเปน็ิ 
จำานิวินิเงนิิ 12.74 ลา้นิเหรย่ญสำหรฐัอเมูรกิาหรอื 393.43 ลา้นิบาที่ 
เพิื�อใหไ้ดำมู้าซึื้�งหุน้ิจำานิวินิ 267 หุน้ิ มูลูค่ัาที่่�ตราไวิหุ้น้ิละ 1,500 เดำอรแ์ฮมู 
สำหรฐัอาหรบัเอมูเิรตสำ ์

งบการเงนิิรวิมูน่ิ�ได้ำรวิมูงบแสำดำงฐานิะการเงนิิข้องบรษิัทัี่ย่อยดำงักลา่วิ 
ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 และงบกำาไรข้าดำที่นุิเบด็ำเสำรจ็ตั�งแตว่ินัิที่่�
ลงทีุ่นิจนิถึึงวิันิที่่� 31 ธันิวิาคัมู 2562 ที่ั�งน่ิ� ราคัาซืื้�อสำ่วินิที่่�เกินิกวิ่า
มูลูคัา่ยตุธิรรมูข้องสำนิิที่รพัิย์สำทุี่ธจิะถึกูบนัิที่กึไวิใ้นิบญัช่ีคัา่คัวิามูนิิยมู

 ในิไตรมูาสำท่ี่� 4 ข้องปี 2562 บรษิััที่ย่อยและฝ่า่ยบรหิารข้องบรษัิัที่ฯ
ไดำ้ดำำาเนิินิการจัดำให้มู่การวิัดำมููลค่ัายุติธรรมูข้องสำินิที่รพัิย์ที่่�ระบุไดำ้
ที่่�ได้ำมูาและหน่ิ�สำินิที่่�รับมูา และค่ัาคัวิามูนิิยมู รวิมูถึึงการวิัดำมููลคั่า
ยตุธิรรมูข้องสำทิี่ธใินิการซืื้�อหุน้ิ (call options) ที่่�ผูู้้มูส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ที่่�ไมูมู่ ่
อำานิาจคัวิบคุัมูข้องบรษิััที่ย่อยออกให้แก่บรษิััที่ฯ ณ วิันิที่่�ซืื้�อกิจการ
แล้วิเสำร็จภูายในิระยะเวิลา 12 เดำือนินัิบจากวิันิที่่�คัวิบรวิมูกิจการ
ตามูท่ี่�กำาหนิดำไวิใ้นิมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิฉบบัท่ี่� 3 (ปรบัปรุง 
2561) เรื�อง การรวิมูธรุกจิ

มููลคั่ายุติธรรมูและมููลคั่าตามูบัญช่ีข้องสำินิที่รัพิย์สำุที่ธิข้อง Sun 
Packaging Systems (FZC) ณ วัินิที่่�ลงทุี่นิมูดั่ำงตอ่ไปน่ิ�

(หีน่วย: พันบาท)
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รายละเอ่ยดำข้องราคัาซืื้�อบรษิััที่ย่อยแสำดำงไดำ้ดำังต่อไปน่ิ�

393,430

(8,840)

384,590

(234,299)

150,291

18,442

168,733

ริาคาจำา่ยซ่ื้�อ

คัา่ตอบแที่นิที่่�จา่ยชีำาระใหผูู้้ถื้ึอหุ้นิเดำมิู

หกั: สำทิี่ธใินิการซืื้�อหุ้นิ

เงนิิสำดำจา่ย

มูลูคัา่ยตุธิรรมูข้องสำนิิที่รพัิยส์ำทุี่ธท่ิี่�ได้ำรบั

คัา่คัวิามูนิิยมู - สำว่ินิข้องผูู้ถื้ึอหุ้นิข้องบรษัิัที่ฯ

คัา่คัวิามูนิิยมู - สำว่ินิข้องผูู้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ท่ี่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษิัทัี่ยอ่ย

คัา่คัวิามูนิิยมู

มูาตรฐานิการบญัช่ี ฉบบัท่ี่� 11 (ปรบัปรงุ 2560)

มูาตรฐานิการบญัช่ี ฉบบัท่ี่� 18 (ปรบัปรงุ 2560)

การตค่ัวิามูมูาตรฐานิการบญัช่ี ฉบบัท่ี่� 31 (ปรบัปรงุ 2560)

การตค่ัวิามูมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิ ฉบบัท่ี่� 13 (ปรบัปรุง 2560) 

การตค่ัวิามูมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิ ฉบบัท่ี่� 15 (ปรบัปรุง 2560) 

การตค่ัวิามูมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิ ฉบบัท่ี่� 18 (ปรบัปรุง 2560)

เรื�อง สำญัญากอ่สำรา้ง

เรื�อง รายไดำ้

เรื�อง รายไดำ ้- รายการแลกเปล่�ยนิเก่�ยวิกบับรกิารโฆษัณา

เรื�อง โปรแกรมูสำทิี่ธพิิเิศษัแกล่กูค้ัา

เรื�อง สำญัญาสำำาหรบัการก่อสำรา้งอสำงัหารมิูที่รพัิย์

เรื�อง การโอนิสำนิิที่รพัิย์จากลกูค้ัา

(หีน่วย: พันบาท)

ผู้ลการดำำาเนิินิงานิข้องบริษััที่ย่อยข้้างต้นิ ตั�งแต่วิันิที่่�ลงทุี่นิจนิถึึง วิันิที่่� 31 ธันิวิาคัมู 2562 มู่รายได้ำและกำาไรจำานิวินิ 133 ล้านิบาที่และ
12 ลา้นิบาที่ ตามูลำาดำบั รวิมูอยูใ่นิงบการเงนิิรวิมู

มูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงินิ ฉบับที่่� 15 ใช้ีแที่นิมูาตรฐานิการบัญช่ีและการต่คัวิามูมูาตรฐานิการบัญช่ีที่่�เก่�ยวิข้้องต่อไปน่ิ�

ข้) บรษิัทัี่ฯจะถึอืวิา่มูก่ารคัวิบคัมุูกจิการที่่�เข้า้ไปลงที่นุิหรอืบรษิัทัี่ยอ่ยได้ำ 
หากบรษิััที่ฯมู่สำิที่ธไิดำ้รบัหรอืมู่สำ่วินิไดำ้เสำ่ยในิผู้ลตอบแที่นิข้องกิจการ
ท่ี่�เข้า้ไปลงทุี่นิ และสำามูารถึใช้ีอำานิาจในิการสำั�งการกจิกรรมูที่่�สำง่ผู้ล
กระที่บอยา่งมูนั่ิยสำำาคัญัตอ่จำานิวินิเงนิิผู้ลตอบแที่นินัิ�นิไดำ ้

คั) บรษิััที่ฯนิำางบการเงินิข้องบรษิััที่ย่อยมูารวิมูในิการจัดำที่ำางบการ
เงินิรวิมูตั�งแต่วิันิที่่�บรษิััที่ฯมู่อำานิาจในิการคัวิบคุัมูบรษิััที่ย่อยจนิถึึง
วินัิที่่�บรษิัทัี่ฯสำิ�นิสำดุำการคัวิบคัมุูบรษิัทัี่ยอ่ยนัิ�นิ  

ง) งบการเงนิิข้องบรษิัทัี่ยอ่ยไดำจั้ดำที่ำาข้ึ�นิโดำยใช้ีนิโยบายการบญัช่ีท่ี่�สำำาคััญ
เช่ีนิเดำย่วิกันิกบัข้องบรษิัทัี่ฯ

จ) สำินิที่รพัิย์และหน่ิ�สำินิตามูงบการเงินิข้องบรษิััที่ย่อยซึื้�งจัดำตั�งในิ
ตา่งประเที่ศแปลงคัา่เปน็ิเงนิิบาที่โดำยใช้ีอตัราแลกเปล่�ยนิ ณ วินัิสำิ�นิรอบ 
ระยะเวิลารายงานิ สำว่ินิรายไดำแ้ละคัา่ใช้ีจา่ยแปลงคัา่เปน็ิเงนิิบาที่โดำย

ใช้ีอัตราแลกเปล่�ยนิถึัวิเฉล่�ยรายเดำือนิ ผู้ลต่างซึื้�งเกิดำข้ึ�นิจากการ
แปลงคั่าดัำงกล่าวิได้ำแสำดำงไวิ้เป็นิรายการ “ผู้ลต่างจากการแปลงค่ัา
งบการเงินิท่ี่�เปน็ิเงินิตราต่างประเที่ศ” ในิงบแสำดำงการเปล่�ยนิแปลง
สำว่ินิข้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิ

ฉ) ยอดำคังค้ัางระหวิา่งบรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ย รายการค้ัาระหวิา่งกันิ
ที่่�มูส่ำาระสำำาคัญัไดำถ้ึกูตดัำออกจากงบการเงนิิรวิมูน่ิ�แลว้ิ 

ชี) สำว่ินิข้องผูู้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ที่่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคัมุู คัอื จำานิวินิกำาไรหรอื
ข้าดำทุี่นิและสำนิิที่รพัิยส์ำทุี่ธขิ้องบรษิัทัี่ยอ่ยสำว่ินิที่่�ไมู่ไดำเ้ปน็ิข้องบรษิัทัี่ฯ 
และแสำดำงเปน็ิรายการแยกต่างหากในิสำว่ินิข้องกำาไรหรอืข้าดำที่นุิรวิมู
และสำว่ินิข้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิในิงบแสำดำงฐานิะการเงนิิรวิมู

2.3 บรษิััที่ฯจัดำที่ำางบการเงินิเฉพิาะกิจการ โดำยแสำดำงเงินิลงทีุ่นิในิ
บรษิัทัี่ยอ่ยตามูวิธิร่าคัาที่นุิ

ในิระหวิา่งป ี บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยไดำน้ิำามูาตรฐานิการรายงานิที่าง
การเงนิิและการตค่ัวิามูมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิฉบบัปรบัปรงุ 
(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหมู่จำานิวินิหลายฉบับ ซึื้�งมู่ผู้ลบังคัับ
ใช้ีสำำาหรบังบการเงินิที่่�มู่รอบระยะเวิลาบัญช่ีที่่�เริ�มูในิหรอืหลังวิันิที่่�
1 มูกราคัมู 2562 มูาถึือปฏิิบัติ มูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงินิ
ดำงักลา่วิไดำร้บัการปรบัปรงุหรอืจดัำใหมู้ข่้ึ�นิเพิื�อใหมู้เ่นืิ�อหาเที่า่เที่ย่มูกับ
มูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิระหว่ิางประเที่ศ โดำยสำว่ินิใหญ่เปน็ิ

การปรบัปรุงและอธิบายให้ชัีดำเจนิเก่�ยวิกับวิิธ่ปฏิิบัติที่างการบัญช่ี
และการให้แนิวิที่างปฏิิบัติที่างการบัญช่ีกับผูู้้ใช้ีมูาตรฐานิ การนิำา
มูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงินิดัำงกล่าวิมูาถึือปฏิิบัติน่ิ�ไมู่มู่ผู้ล
กระที่บอยา่งเปน็ิสำาระสำำาคััญตอ่งบการเงนิิข้องบรษิัทัี่ฯและบรษัิัที่ยอ่ย 
อยา่งไรกต็ามู มูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิฉบบัใหมูซึ่ื้�งได้ำมูก่าร
เปล่�ยนิแปลงหลกัการสำำาคัญั สำามูารถึสำรปุไดำด้ำงัน่ิ�  

3. มาติริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินใหีม่

กั. มาติริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงนิที�เริิ�มมผีลบังคบัใช้ในปปีจัำจุำบนั

มาติริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงนิ ฉบบัที� 15 เริ่�อง ริายไดจ้ำากัสญัญาที�ทำากับัลกูัคา้
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มูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงินิ ฉบับที่่� 16 ใช้ีแที่นิมูาตรฐานิการ 
บัญช่ี ฉบับที่่� 17 เรื�อง สำัญญาเช่ีา และการต่คัวิามูมูาตรฐานิบัญช่ีที่่� 
เก่�ยวิข้อ้ง มูาตรฐานิฉบับน่ิ�ไดำก้ำาหนิดำหลกัการข้องการรบัรูร้ายการ 
การวิดัำมูลูคัา่ การแสำดำงรายการและการเปดิำเผู้ยข้อ้มููลข้องสำญัญาเช่ีา 
และกำาหนิดำให้ผูู้้เช่ีารบัรูส้ำินิที่รพัิย์และหน่ิ�สำินิสำำาหรบัสำัญญาเช่ีาทุี่ก
รายการที่่�มู่ระยะเวิลาในิการเช่ีามูากกวิ่า 12 เดำือนิ เวิ้นิแต่สำินิที่รพัิย์
อา้งองินัิ�นิมูมู่ลูคัา่ตำา

การบัญช่ีสำำาหรบัผูู้้ให้เช่ีาไมู่มู่การเปล่�ยนิแปลงอย่างมู่สำาระสำำาคััญ
จากมูาตรฐานิการบัญช่ี ฉบบัที่่� 17 ผูู้ใ้หเ้ช่ีายังคังตอ้งจดัำประเภูที่สำญัญา
เช่ีาเปน็ิสำัญญาเช่ีาดำำาเนิินิงานิหรอืสำัญญาเช่ีาเงินิทุี่นิโดำยใช้ีหลักการ
เช่ีนิเดำย่วิกันิกบัมูาตรฐานิการบญัช่ีฉบบัที่่� 17

กจิการต้องใช้ีมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิ ฉบับที่่� 15 กบัสำญัญา 
ที่่�ที่ำากับลกูคัา้ที่กุสำญัญา ยกเวิน้ิสำญัญาที่่�อยูใ่นิข้อบเข้ตข้องมูาตรฐานิ
การบัญช่ีฉบับอื�นิ มูาตรฐานิฉบับน่ิ�ไดำ้กำาหนิดำหลักการ 5 ข้ั�นิตอนิ
สำำาหรบัการรบัรูร้ายไดำท้ี่่�เกดิำข้ึ�นิจากสำญัญาที่่�ที่ำากบัลกูคัา้ โดำยกิจการ
จะรบัรูร้ายไดำ้ในิจำานิวินิเงินิที่่�สำะที่้อนิถึึงสำิ�งตอบแที่นิที่่�กิจการคัาดำวิ่า
จะมู่สำิที่ธิได้ำรบัจากการแลกเปล่�ยนิสำินิคั้าหรอืบรกิารที่่�ไดำ้สำ่งมูอบให้

สำภูาวิิชีาช่ีพิบัญช่ีไดำ้ประกาศใช้ีมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงินิ
และการตค่ัวิามูมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิฉบบัใหมูแ่ละฉบบั
ปรบัปรงุ ซึื้�งจะมูผู่้ลบงัคับัใช้ีสำำาหรบังบการเงนิิที่่�มู่รอบระยะเวิลาบญัช่ี 
ท่ี่�เริ�มูในิหรอืหลังวิันิที่่� 1 มูกราคัมู 2563 มูาตรฐานิการรายงานิที่าง
การเงินิดำังกล่าวิไดำ้รับการปรับปรุงหรือจัดำให้มู่ข้ึ�นิเพิื�อให้มู่เนืิ�อหา

มูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิกลุมู่ดำงักลา่วิข้า้งตน้ิ กำาหนิดำหลกัการ
เก่�ยวิกับการจัดำประเภูที่และการวิัดำมููลคั่าเคัรื�องมูือที่างการเงินิดำ้วิย
มููลคั่ายุติธรรมูหรอืราคัาทีุ่นิตัดำจำาหน่ิายโดำยพิิจารณาจากประเภูที่
ข้องตราสำารที่างการเงนิิ ลกัษัณะข้องกระแสำเงนิิสำดำตามูสำญัญาและ
แผู้นิธรุกจิข้องกจิการ (Business Model) หลกัการเก่�ยวิกบัวิธิก่าร
คัำานิวิณการดำ้อยคั่าข้องเคัรื�องมูือที่างการเงินิโดำยใช้ีแนิวิคิัดำข้องผู้ล
ข้าดำที่นุิดำา้นิเคัรดำติที่่�คัาดำวิา่จะเกดิำข้ึ�นิ และหลกัการเก่�ยวิกบัการบัญช่ี
ปอ้งกันิคัวิามูเสำ่�ยง รวิมูถึึงการแสำดำงรายการและการเปิดำเผู้ยข้้อมููล

บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยคัาดำวิ่าจะนิำามูาตรฐานิที่างการเงินิฉบับน่ิ�มูา
ถึอืปฏิิบตัโิดำยรบัรูผู้้ลกระที่บสำะสำมูข้องการนิำามูาตรฐานิรายงานิที่าง
การเงนิิฉบบัน่ิ�มูาถึอืปฏิิบตัใิช้ีคัรั�งแรกโดำยการปรบัปรงุกบักำาไรสำะสำมู 
ณ วิันิที่่� 1 มูกราคัมู 2563 และไมู่ปรบัย้อนิหลังงบการเงินิปีก่อนิที่่�
แสำดำงเปรย่บเที่ย่บ

ฝ่า่ยบรหิารข้องบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยคัาดำวิ่าการนิำามูาตรฐานิการ
บญัช่ีดำงักลา่วิมูาใช้ีจะมูผู่้ลกระที่บตอ่งบแสำดำงฐานิะการเงนิิ ณ วินัิที่่� 
1 มูกราคัมู 2563 คัือ สำินิที่รพัิย์ข้องบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยมู่จำานิวินิ
เพิิ�มูข้ึ�นิรวิมูทัี่�งสำิ�นิประมูาณ 97 ลา้นิบาที่ (เฉพิาะข้องบรษิัทัี่ฯ: ประมูาณ 
5 ลา้นิบาที่) และหน่ิ�สำนิิข้องบรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยมูจ่ำานิวินิเพิิ�มูขึ้�นิ
รวิมูที่ั�งสำิ�นิประมูาณ 97 ล้านิบาที่ (เฉพิาะข้องบรษิััที่ฯ: ประมูาณ 5 
ลา้นิบาที่)

แกล่กูคัา้ และกำาหนิดำใหก้จิการตอ้งใช้ีดำลุยพินิิิจและพิจิารณาข้อ้เที่จ็จรงิ
และเหตุการณ์ท่ี่�เก่�ยวิข้้องทัี่�งหมูดำในิการพิิจารณาตามูหลักการในิ
แตล่ะข้ั�นิตอนิ 

มูาตรฐานิฉบบัน่ิ�ไมูมู่ผู่้ลกระที่บอยา่งมูส่ำาระสำำาคััญตอ่งบการเงนิิข้อง
บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ย

เที่า่เที่ย่มูกบัมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิระหวิา่งประเที่ศ โดำย
สำ่วินิใหญ่เป็นิการอธิบายให้ชัีดำเจนิเก่�ยวิกับวิิธ่ปฏิิบัติที่างการบัญช่ี
และการใหแ้นิวิปฏิิบตัทิี่างบญัช่ีกบัผูู้ใ้ช้ีมูาตรฐานิ ยกเวิน้ิ มูาตรฐานิการ
รายงานิที่างการเงนิิฉบับใหมู่ดำงัตอ่ไปน่ิ� ที่่�มูก่ารเปล่�ยนิแปลงหลกัการ 
สำำาคัญัซึื้�งสำามูารถึสำรปุไดำด้ำงัน่ิ�

เคัรื�องมูือที่างการเงินิ และเมูื�อมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงินิ
กลุมู่น่ิ�มูผู่้ลบงัคัับใช้ี จะที่ำาใหมู้าตรฐานิการบญัช่ี การตค่ัวิามูมูาตรฐานิ 
การบัญช่ี และแนิวิปฏิิบัติที่างการบัญช่ีบางฉบับที่่�มู่ผู้ลบังคัับใช้ีอยู่
ในิปจัจบุนัิถึกูยกเลกิไป

ปจัจบุนัิฝ่า่ยบรหิารข้องบรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยอยูร่ะหว่ิางการประเมิูนิ
ผู้ลกระที่บท่ี่�อาจมู่ต่องบการเงินิในิปีท่ี่�เริ�มูนิำามูาตรฐานิดำังกล่าวิมูา
ถึอืปฏิิบตัิ

มาติริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงนิ ฉบบัที� 16 เริ่�อง สญัญาเช่า

ข. มาติริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงนิที�จำะมผีลบังคับใช้สำาหีริบังบกัาริเงนิที�มรีิอบริะยะเวลาบัญชีที�เริิ�มในหีริอ่หีลงัวนัที� 1 มกัริาคม 2563

มาติริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงนิ

ฉบบัที่่� 7
ฉบบัที่่� 9

มาติริฐานกัาริบญัชี

ฉบบัที่่� 32 

กัาริติคีวามมาติริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงนิ

ฉบบัที่่� 16
ฉบบัที่่� 19

การเปดิำเผู้ยข้อ้มููลเคัรื�องมูอืที่างการเงนิิ
เคัรื�องมูอืที่างการเงนิิ

การแสำดำงรายการเคัรื�องมูอืที่างการเงนิิ

การปอ้งกนัิคัวิามูเสำ่�ยงข้องเงนิิลงที่นุิสำทุี่ธใินิหน่ิวิยงานิตา่งประเที่ศ
การชีำาระหน่ิ�สำนิิที่างการเงนิิดำว้ิยตราสำารทุี่นิ

มูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิ กลุมู่เคัรื�องมูอืที่างการเงนิิ ประกอบดำว้ิยมูาตรฐานิและการตค่ัวิามูมูาตรฐานิ จำานิวินิ 5 ฉบบั ไดำแ้ก่

มาติริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงนิ กัลุม่เคริ่�องมอ่ทางกัาริเงนิ
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ในิระหวิา่งปปีจัจบุนัิ บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยไดำเ้ปล่�ยนิแปลงนิโยบาย
การบัญช่ีเก่�ยวิกบัการตร่าคัาสำนิิคัา้คังเหลอืจากวิธิเ่ข้า้กอ่นิ-ออกกอ่นิ
เป็นิวิิธ่ถัึวิเฉล่�ยถึ่วิงนิำาหนัิก โดำยบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยไดำ้คัำานิวิณ
ผู้ลกระที่บจากการเปล่�ยนิแปลงนิโยบายการบัญช่ีเสำมูือนิวิ่าบรษิััที่ฯ
และบริษััที่ย่อยได้ำใช้ีนิโยบายการบัญช่ีเก่�ยวิกับการต่ราคัาสิำนิคั้า
คังเหลอืตามูวิธิถั่ึวิเฉล่�ยถึว่ิงนิำาหนัิกตั�งแตเ่ริ�มูตน้ิ 

    ขายสนิคา้
รายไดำจ้ากการข้ายสิำนิคัา้รบัรูเ้มืู�อบรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ย่อยไดำโ้อนิอำานิาจ
คัวิบคัุมูในิสำินิคั้าให้แก่ลูกคั้าแล้วิ กล่าวิคัือ เมืู�อมู่การสำ่งมูอบสำินิคั้า 
รายไดำจ้ากการข้ายแสำดำงตามูมูลูคัา่ที่่�ไดำร้บัหรอืคัาดำวิา่จะไดำร้บัสำำาหรบั
สำนิิค้ัาที่่�ไดำ้สำง่มูอบหลงัจากหักประมูาณการสำนิิค้ัารบัคัืนิและสำว่ินิลดำ
โดำยไมูร่วิมูภูาษัมู่ลูคัา่เพิิ�มู

ลูกหน่ิ�การคั้าและลูกหน่ิ�อื�นิแสำดำงมููลคั่าตามูจำานิวินิมููลคั่าสำุที่ธิที่่�จะ
ไดำ้รับ บริษััที่ฯและบริษััที่ย่อยบันิที่ึกคั่าเผู้ื�อหน่ิ�สำงสำัยจะสำูญ (ถ้ึามู่)
สำำาหรบัผู้ลข้าดำทีุ่นิโดำยประมูาณที่่�อาจเกิดำข้ึ�นิจากการเก็บเงินิจาก

เงินิสำดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินิสำดำ หมูายถึึง เงินิสำดำและเงินิฝ่าก 
ธนิาคัาร และเงินิลงทีุ่นิระยะสำั�นิที่่�มู่สำภูาพิคัล่องสำูง ซึื้�งถึึงกำาหนิดำ 

สำินิคั้าสำำาเร็จรูปและงานิระหวิ่างที่ำาแสำดำงมููลคั่าตามูราคัาทีุ่นิ 
(วิธิถ่ึวัิเฉล่�ยถึว่ิงนิำาหนัิก) หรอืมูลูคัา่สำทุี่ธทิี่่�จะได้ำรบัแลว้ิแตร่าคัาใดำจะ
ตำากวิา่ ราคัาทุี่นิดำงักลา่วิวิดัำมููลคัา่ตามูวิิธต่น้ิที่นุิมูาตรฐานิซึื้�งใกลเ้ค่ัยง
กบัตน้ิที่นุิจรงิ และประกอบดำว้ิยตน้ิที่นุิวัิตถึดุำบิ แรงงานิและคัา่โสำหุย้
ในิการผู้ลติ

ก) เงนิิลงที่นุิในิหลกัที่รพัิยเ์พิื�อคัา้แสำดำงตามูมููลคัา่ยตุธิรรมู การเปล่�ยนิ
แปลงในิมููลค่ัายุติธรรมูข้องหลักที่รพัิย์บันิที่ึกในิสำ่วินิข้องกำาไรหรอื
ข้าดำที่นุิ 

ข้) เงนิิลงที่นุิในิบรษิัทัี่ยอ่ยที่่�แสำดำงอยูใ่นิงบการเงนิิเฉพิาะกจิการแสำดำง
มูลูคัา่ตามูวิธิร่าคัาทุี่นิสำทุี่ธจิากค่ัาเผู้ื�อการด้ำอยคัา่ (ถึา้มู)่

บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยบนัิที่กึต้นิที่นุิแมู่พิมิูพิเ์พิื�อผู้ลติสำนิิคัา้ใหแ้กล่กูคัา้
เปน็ิสำนิิที่รพัิย ์และบรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยจะที่ยอยตัดำจำาหน่ิายตน้ิทุี่นิ
แมูพิ่ิมูพิด์ำงักลา่วิเปน็ิตน้ิทุี่นิข้ายตามูจำานิวินิสำนิิคัา้ที่่�สำง่มูอบใหแ้กล่กูคัา้ 
บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยบันิที่กึตน้ิที่นุิแมูพ่ิมิูพิร์อตดัำจา่ยเปน็ิสำนิิที่รพัิย์

อยา่งไรกต็ามู ผู้ลกระที่บดัำงกลา่วิตอ่กำาไรสำะสำมูตน้ิป ี2561 และกำาไร 
สำำาหรบัปสีำิ�นิสำดุำวินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561 มูจ่ำานิวินิไมูเ่ปน็ิสำาระสำำาคััญ 
บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจึงไมู่ไดำ้ปรบัย้อนิหลังงบการเงินิงวิดำก่อนิที่่�
แสำดำงเปรย่บเที่ย่บไวิ้

    ดอกัเบี�ยริบั
ดำอกเบ่�ยรบัถึือเป็นิรายได้ำตามูเกณฑ์์คังคั้าง โดำยคัำานึิงถึึงอัตราผู้ล
ตอบแที่นิที่่�แที่จ้รงิ

    เงนิปันผลริบั
เงนิิปนัิผู้ลรบัถึอืเปน็ิรายไดำเ้มูื�อบรษิัทัี่ฯมูส่ำทิี่ธใินิการรบัเงนิิปนัิผู้ล

ลกูหน่ิ�ไมูไ่ด้ำ ซึื้�งโดำยทัี่�วิไปพิจิารณาจากประสำบการณ์การเกบ็เงนิิและ 
การวิเิคัราะหอ์ายหุน่ิ� 

จ่ายคืันิ ภูายในิระยะเวิลาไมู่เกินิ 3 เดำือนินัิบจากวิันิที่่�ไดำ้มูาและไมู่มู่
ข้อ้จำากดัำในิการเบกิใช้ี

วิัตถึุดำิบ ภูาชีนิะบรรจุและวิัสำดำุสำิ�นิเปลืองแสำดำงมููลคั่าตามูราคัาทีุ่นิ 
(วิิธ่ถึัวิเฉล่�ยถึ่วิงนิำาหนัิก) หรอืมููลค่ัาสำุที่ธิท่ี่�จะไดำ้รบัแล้วิแต่ราคัาใดำ
จะตำากวิา่ และจะถึอืเปน็ิสำว่ินิหนึิ�งข้องตน้ิที่นุิการผู้ลติเมูื�อมูก่ารเบกิใช้ี

คั) บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยใช้ีวิิธ่ถึัวิเฉล่�ยถึ่วิงนิำาหนัิกในิการคัำานิวิณ
ตน้ิทุี่นิข้องเงนิิลงทุี่นิเมูื�อมูก่ารจำาหน่ิายเงนิิลงทุี่นิ ผู้ลตา่งระหวิา่งสำิ�ง
ตอบแที่นิสำุที่ธิที่่�ไดำ้รบักับมููลคั่าตามูบัญช่ีข้องเงินิลงทีุ่นิจะถึูกบันิที่ึก
ในิสำว่ินิข้องกำาไรหรอืข้าดำที่นุิ

หมูนุิเวิย่นิหากคัาดำวิา่จะผู้ลติสำนิิค้ัาและสำง่มูอบใหแ้กล่กูคัา้ภูายในิ 1 ป ี
และเปน็ิสำนิิที่รพัิย์ไมู่หมูุนิเวิ่ยนิหากคัาดำว่ิาจะผู้ลติสำนิิค้ัาและสำง่มูอบ
ใหแ้กล่กูคัา้มูากกวิา่ 1 ปี

4. นโยบายกัาริบัญชีที่สำาคัญ

กัาริเปลี�ยนแปลงนโยบายกัาริบญัชีเกัี�ยวกับักัาริตีิริาคาสนิค้าคงเหีลอ่

4.1 กัาริริบัริูร้ิายได้

4.3 ลกูัหีนี�กัาริคา้และลกูัหีนี�อ่�น

4.2 เงนิสดและริายกัาริเทยีบเทา่เงนิสด

4.4 สินคา้คงเหีลอ่

4.5 เงนิลงทนุ

4.6 ติน้ทนุแมพ่มิพร์ิอติดัจำา่ย
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บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยบันิทึี่กต้นิทุี่นิเริ�มูแรกข้องสิำนิที่รพัิย์ไมู่มู่ตัวิตนิ
ท่ี่�ไดำมู้าจากการรวิมูธรุกจิตามูมููลคัา่ยตุธิรรมูข้องสำนิิที่รพัิยนั์ิ�นิ ณ วินัิท่ี่�
ซืื้�อธรุกิจ/คัวิบรวิมูกจิการ สำว่ินิสำนิิที่รพัิยไ์มูมู่ตั่วิตนิที่่�ไดำมู้าจากการอื�นิ
บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจะบันิที่ึกต้นิทีุ่นิเริ�มูแรกข้องสิำนิที่รพัิย์นัิ�นิตามู
ราคัาที่นุิ ภูายหลงัการรบัรูร้ายการเริ�มูแรก สำนิิที่รพัิยไ์มูมู่ต่วัิตนิแสำดำง
มููลคั่าตามูราคัาทีุ่นิหักคั่าตัดำจำาหน่ิายสำะสำมูและคั่าเผืู้�อการด้ำอยค่ัา
สำะสำมู (ถ้ึามู)่ ข้องสำนิิที่รพัิยนั์ิ�นิ

บรษิัทัี่ฯบนัิที่กึมูลูคัา่เริ�มูแรกข้องคัา่คัวิามูนิิยมูในิราคัาที่นุิ ซึื้�งเที่า่กบั 
ต้นิทีุ่นิการรวิมูธุรกิจสำ่วินิที่่�สำูงกวิ่ามููลค่ัายุติธรรมูข้องสำินิที่รพัิย์สำุที่ธิ
ที่่�ไดำ้มูา หากมููลคั่ายุติธรรมูข้องสำินิที่รพัิย์สำุที่ธิที่่�ได้ำมูาสำูงกวิ่าต้นิทีุ่นิ
การรวิมูธรุกจิ บรษิัทัี่ฯจะรบัรูส้ำว่ินิที่่�สำงูกว่ิาน่ิ�เปน็ิกำาไรในิสำว่ินิข้องกำาไร
หรอืข้าดำที่นุิที่นัิที่่

บรษิัทัี่ฯแสำดำงคัา่คัวิามูนิิยมูตามูราคัาที่นุิหกัคัา่เผู้ื�อการดำอ้ยคัา่สำะสำมู 
และจะที่ดำสำอบการดำ้อยคั่าข้องคั่าคัวิามูนิิยมูทีุ่กปีหรอืเมูื�อใดำก็ตามู
ท่ี่�มูข่้อ้บง่ช่ี�ข้องการดำอ้ยคัา่เกดิำข้ึ�นิ

คั่าเสำื�อมูราคัารวิมูอยู่ในิการคัำานิวิณผู้ลการดำำาเนิินิงานิ ไมู่มู่การคิัดำ
คัา่เสำื�อมูราคัาสำำาหรบัที่่�ดำนิิและสำิ�งปรบัปรงุที่่�ดำนิิ และสำนิิที่รพัิยร์ะหวิา่ง 
กอ่สำรา้ง

บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยตัดำรายการที่่�ดิำนิ อาคัารและอปุกรณ์ ออกจาก
บัญช่ี เมูื�อจำาหน่ิายสำินิที่รัพิย์หรือคัาดำวิ่าจะไมู่ไดำ้รับประโยชีน์ิเชิีง

ท่ี่�ดำนิิแสำดำงมูลูคัา่ตามูราคัาที่นุิ อาคัารและอปุกรณ์แสำดำงมูลูคัา่ตามู
ราคัาที่นุิหกัคัา่เสำื�อมูราคัาสำะสำมู และคัา่เผู้ื�อการดำอ้ยคัา่ข้องสำนิิที่รพัิย ์
(ถึา้มู)่ 

บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยตัดำจำาหน่ิายสำินิที่รพัิย์ไมู่มู่ตัวิตนิที่่�มู่อายุการ
ใหป้ระโยชีน์ิจำากดัำอยา่งมูร่ะบบตลอดำอายกุารใหป้ระโยชีน์ิเชิีงเศรษัฐกจิ
ข้องสำินิที่รพัิย์นัิ�นิ และจะประเมูินิการด้ำอยค่ัาข้องสำินิที่รพัิย์ดำังกล่าวิ
เมูื�อมู่ข้้อบ่งช่ี�วิ่าสำินิที่รพัิย์นัิ�นิเกิดำการด้ำอยค่ัา บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อย
จะที่บที่วินิระยะเวิลาการตัดำจำาหน่ิายและวิิธ่การตัดำจำาหน่ิายข้อง
สำินิที่รพัิย์ไมู่มู่ตัวิตนิดัำงกล่าวิทุี่กสำิ�นิปีเป็นิอย่างน้ิอย คั่าตัดำจำาหน่ิาย
รบัรูเ้ป็นิค่ัาใช้ีจ่ายในิสำ่วินิข้องกำาไรหรอืข้าดำทุี่นิ สำินิที่รพัิย์ไมู่มู่ตัวิตนิ
ที่่�มูอ่ายกุารใหป้ระโยชีน์ิจำากดัำมูดั่ำงน่ิ�

เพิื�อวิตัถึปุระสำงค์ัในิการที่ดำสำอบการด้ำอยค่ัา บรษิัทัี่ฯจะปนัิสำว่ินิคัา่คัวิามู
นิิยมูท่ี่�เกิดำข้ึ�นิจากการรวิมูกิจการให้กับหน่ิวิยสำินิที่รพัิย์ท่ี่�ก่อให้เกิดำ
เงนิิสำดำ (หรอืกลุมู่ข้องหน่ิวิยสำนิิที่รพัิยท์ี่่�กอ่ใหเ้กดิำเงนิิสำดำ) ที่่�คัาดำวิา่จะ 
ไดำ้รบัประโยชีน์ิเพิิ�มูข้ึ�นิจากการรวิมูกิจการ และบรษิััที่ฯจะที่ำาการ
ประเมิูนิมููลค่ัาท่ี่�คัาดำวิ่าจะไดำ้รบัคืันิข้องหน่ิวิยข้องสำินิที่รพัิย์ที่่�ก่อให้
เกิดำเงินิสำดำแต่ละรายการ (หรอืกลุ่มูข้องหน่ิวิยข้องสำินิที่รพัิย์ที่่�ก่อให้
เกิดำเงินิสำดำ) หากมููลค่ัาท่ี่�คัาดำวิ่าจะได้ำรบัคืันิข้องหน่ิวิยข้องสำินิที่รพัิย์
ที่่�กอ่ใหเ้กดิำเงนิิสำดำตำากวิา่มูลูคัา่ตามูบญัช่ี บรษิัทัี่ฯจะรบัรูข้้าดำที่นุิจาก
การดำอ้ยคัา่ในิสำว่ินิข้องกำาไรหรอืข้าดำที่นุิ และบรษิัทัี่ฯไมู่สำามูารถึกลบั
บญัช่ีข้าดำที่นุิจากการดำอ้ยคัา่ไดำใ้นิอนิาคัต

เศรษัฐกิจในิอนิาคัตจากการใช้ีหรอืการจำาหน่ิายสำินิที่รพัิย์ รายการ
ผู้ลกำาไรหรอืข้าดำทุี่นิจากการจำาหน่ิายสำินิที่รพัิย์ จะรบัรูใ้นิสำ่วินิข้อง
กำาไรหรอืข้าดำทุี่นิเมูื�อบรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ย่อยตัดำรายการสิำนิที่รพัิยนั์ิ�นิ
ออกจากบญัช่ี

คั่าเสำื�อมูราคัาข้องอาคัารและอุปกรณ์คัำานิวิณจากราคัาทีุ่นิข้อง
สำนิิที่รพัิยโ์ดำยวิธิเ่สำน้ิตรงตามูอายกุารใหป้ระโยชีน์ิโดำยประมูาณดำงัน่ิ�

4.8 สินทริพัยไ์มม่ตีิวัตินและคา่ตัิดจำำาหีน่าย

4.9 ค่าความนิยม 

4.7 ที�ดนิ อาคาริและอปุกัริณ์ และคา่เส่�อมริาคา

20 - 30 ป่

5 - 10 ป่

3 - 15 ป่

5 ป่

20 ป่

5 ป่

3 - 10 ป่

5 ป่

อาคัารและสำิ�งปรบัปรงุอาคัาร

เคัรื�องตกแตง่และอปุกรณ์สำำานัิกงานิ

เคัรื�องจักรและอปุกรณ์

ยานิพิาหนิะ

งบกัาริเงนิริวม
งบกัาริเงนิ

เฉพาะกัจิำกัาริ

25 ป่

7.5 ป่

3 - 10 ป่

-

-

5 - 10 ป่

เคัรื�องหมูายการคัา้

คัวิามูสำมัูพินัิธก์บัลกูคัา้

ซื้อฟื้ต์แวิรค์ัอมูพิวิิเตอร์

งบกัาริเงนิริวม งบกัาริเงนิ
เฉพาะกัจิำกัาริ
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บคุัคัลหรอืกจิการที่่�เก่�ยวิข้อ้งกนัิกบับรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ย หมูายถึงึ 
บุคัคัลหรอืกิจการที่่�มู่อำานิาจคัวิบคัุมูบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อย หรอืถึูก
บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยคัวิบคุัมูไมูว่ิา่จะเปน็ิโดำยที่างตรงหรอืที่างออ้มู 
หรอือยูภู่ายใต้การคัวิบคัมุูเดำย่วิกนัิกบับรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ย

นิอกจากน่ิ�บคุัคัลหรอืกิจการที่่�เก่�ยวิข้อ้งกนัิยงัหมูายรวิมูถึงึบรษิัทัี่รว่ิมู
และบุคัคัลที่่�มู่สำิที่ธิออกเสำ่ยงโดำยที่างตรงหรือที่างอ้อมูซึื้�งที่ำาให้มู่

คั่าใช้ีจ่ายที่างการเงินิที่่�เก่�ยวิข้้องกับการกู้ยืมูเงินิซึื้�งเกิดำข้ึ�นิก่อนิหรอื 
ณ วิันิที่ำาสำัญญาวิงเงินิสำินิเชืี�อและก่อนิการเบิกถึอนิเงินิกู้ยืมูจะถึูก
บนัิที่กึเปน็ิคัา่ธรรมูเน่ิยมูที่างการเงนิิรอตดัำจา่ย คัา่ธรรมูเน่ิยมูที่างการ
เงินิรอตัดำจ่ายจะตัดำจ่ายตามูสำัดำสำ่วินิข้องเงินิกู้ยืมูที่่�ไดำ้เบิกถึอนิแล้วิ

บรษิััที่ฯแสำดำงงบการเงินิรวิมูและงบการเงินิเฉพิาะกิจการเป็นิสำกุล
เงินิบาที่ ซึื้�งเป็นิสำกุลเงินิที่่�ใช้ีในิการดำำาเนิินิงานิข้องบรษิััที่ฯ รายการ
ตา่งๆ ข้องแต่ละกจิการที่่�รวิมูอยู่ในิงบการเงนิิรวิมูวิดัำมููลคัา่ด้ำวิยสำกลุ
เงนิิที่่�ใช้ีในิการดำำาเนิินิงานิข้องแต่ละกจิการนัิ�นิ

รายการที่่�เปน็ิเงินิตราต่างประเที่ศแปลงคั่าเปน็ิเงินิบาที่โดำยใช้ีอตัรา
แลกเปล่�ยนิ ณ วิันิที่่�เกิดำรายการ สำินิที่รพัิย์และหน่ิ�สำินิที่่�เป็นิตัวิเงินิ

ทีุ่กวิันิสำิ�นิรอบระยะเวิลารายงานิ บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจะที่ำาการ
ประเมูินิการดำ้อยคั่าข้องที่่�ดำินิ อาคัารและอุปกรณ์หรอืสำินิที่รพัิย์ท่ี่�
ไมู่มู่ตัวิตนิอื�นิข้องบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยหากมู่ข้้อบ่งช่ี�วิ่าสำินิที่รพัิย์
ดำงักลา่วิอาจดำอ้ยคัา่ และจะที่ำาการประเมิูนิการดำอ้ยคัา่ข้องค่ัาคัวิามู
นิิยมูเป็นิรายปี บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยรบัรูข้้าดำทีุ่นิจากการดำ้อยคั่า
เมูื�อมููลคัา่ที่่�คัาดำวิา่จะไดำร้บัคันืิข้องสำนิิที่รพัิยม์ูมู่ลูค่ัาตำากว่ิามูลูคัา่ตามู
บญัช่ีข้องสำนิิที่รพัิยนั์ิ�นิ ที่ั�งน่ิ�มูลูคัา่ที่่�คัาดำว่ิาจะได้ำรบัคันืิหมูายถึงึมูลูค่ัา 
ยุติธรรมูหักต้นิทีุ่นิในิการข้ายข้องสำินิที่รัพิย์หรือมููลคั่าจากการใช้ี
สำินิที่รพัิย์แล้วิแต่ราคัาใดำจะสำูงกวิ่า ในิการประเมูินิมููลคั่าจากการใช้ี
สำนิิที่รพัิย ์บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยประมูาณการกระแสำเงนิิสำดำในิอนิาคัต
ท่ี่�กิจการคัาดำวิ่าจะไดำ้รบัจากสำินิที่รพัิย์และคัำานิวิณคัิดำลดำเปน็ิมููลคั่า
ปัจจุบันิโดำยใช้ีอัตราคัิดำลดำก่อนิภูาษ่ัท่ี่�สำะที่้อนิถึึงการประเมูินิคัวิามู
เสำ่�ยงในิสำภูาพิตลาดำปจัจบุนัิข้องเงนิิสำดำตามูระยะเวิลาและคัวิามูเสำ่�ยง
ซึื้�งเปน็ิลกัษัณะเฉพิาะข้องสำนิิที่รพัิยท์ี่่�กำาลงัพิจิารณาอยู่ ในิการประเมิูนิ
มููลคั่ายุติธรรมูหักต้นิทีุ่นิในิการข้าย บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยใช้ีแบบ
จำาลองการประเมูนิิมูลูคัา่ที่่�ดำท่ี่่�สำดุำซึื้�งเหมูาะสำมูกบัสำนิิที่รพัิย ์ ซึื้�งสำะที่อ้นิ
ถึึงจำานิวินิเงินิที่่�กิจการสำามูารถึจะได้ำมูาจากการจำาหน่ิายสำินิที่รพัิย์
หักดำ้วิยต้นิทีุ่นิในิการจำาหน่ิาย โดำยการจำาหน่ิายนัิ�นิผูู้้ซืื้�อกับผูู้้ข้ายมู่

สำัญญาเช่ีาที่่�ดำินิ อาคัาร และอุปกรณ์ที่่�คัวิามูเสำ่�ยงและผู้ลตอบแที่นิ
ข้องคัวิามูเปน็ิเจา้ข้องสำว่ินิใหญไ่มูไ่ดำโ้อนิไปใหก้บัผูู้เ้ช่ีาถึอืเปน็ิสำญัญา
เช่ีาดำำาเนิินิงานิ จำานิวินิเงินิที่่�จ่ายตามูสำญัญาเช่ีาดำำาเนิินิงานิรบัรูเ้ปน็ิ

อทิี่ธพิิลอยา่งเปน็ิสำาระสำำาคัญัตอ่บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ย ผูู้้บรหิารสำำาคัญั
กรรมูการหรอืพินัิกงานิข้องบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยที่่�มู่อำานิาจในิการ
วิางแผู้นิและคัวิบคัมุูการดำำาเนิินิงานิข้องบรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ย

จะแสำดำงหักจากเงนิิกูยื้มู       ท่ี่�เก่�ยวิข้อ้งและถูึกตัดำจำาหน่ิายโดำยวิธิอ่ตัรา
ดำอกเบ่�ยที่่�แที่จ้รงิตามูอายขุ้องเงนิิกู้

คั่าตัดำจำาหน่ิายคั่าธรรมูเน่ิยมูที่างการเงินิรอตัดำจ่ายรวิมูอยู่ในิการ
คัำานิวิณผู้ลการดำำาเนิินิงานิ

ซึื้�งอยู่ในิสำกุลเงินิตราต่างประเที่ศได้ำแปลงคั่าเป็นิเงินิบาที่โดำยใช้ี
อตัราแลกเปล่�ยนิ ณ วัินิสำิ�นิรอบระยะเวิลารายงานิ

กำาไรและข้าดำทุี่นิที่่�เกิดำจากการเปล่�ยนิแปลงในิอัตราแลกเปล่�ยนิไดำ้
รวิมูอยูใ่นิการคัำานิวิณผู้ลการดำำาเนิินิงานิ

คัวิามูรอบรูแ้ละเตม็ูใจในิการแลกเปล่�ยนิและสำามูารถึตอ่รองราคัากนัิ
ไดำอ้ยา่งเปน็ิอสิำระในิลกัษัณะข้องผูู้ท้ี่่�ไมูมู่ค่ัวิามูเก่�ยวิข้อ้งกนัิ

บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยจะรบัรูร้ายการข้าดำที่นุิจากการดำอ้ยคัา่ในิสำว่ินิ
ข้องกำาไรหรอืข้าดำที่นุิ

หากในิการประเมูนิิการดำอ้ยคัา่ข้องสำนิิที่รพัิย ์ มูข่้อ้บง่ช่ี�ที่่�แสำดำงใหเ้หน็ิ
วิ่าผู้ลข้าดำทุี่นิจากการด้ำอยค่ัาข้องสำินิที่รัพิย์ที่่�รับรู้ในิงวิดำก่อนิไดำ้
หมูดำไปหรอืลดำลง บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยจะประมูาณมูลูคัา่ที่่�คัาดำว่ิา
จะได้ำรบัคันืิข้องสำนิิที่รพัิยนั์ิ�นิ และจะกลบัรายการผู้ลข้าดำทุี่นิจากการ
ดำ้อยค่ัาท่ี่�รบัรูใ้นิงวิดำก่อนิก็ต่อเมูื�อมู่การเปล่�ยนิแปลงประมูาณการท่ี่�
ใช้ีกำาหนิดำมูลูคัา่ที่่�คัาดำวิา่จะไดำร้บัคันืิภูายหลงัจากการรบัรูผู้้ลข้าดำที่นุิ
จากการด้ำอยค่ัาคัรั�งลา่สำดุำ โดำยมูลูค่ัาตามูบญัช่ีข้องสำนิิที่รพัิยท์ี่่�เพิิ�มูขึ้�นิ
จากการกลบัรายการผู้ลข้าดำที่นุิจากการดำอ้ยคัา่ตอ้งไมูส่ำงูกวิา่มูลูคัา่
ตามูบัญช่ีท่ี่�คัวิรจะเป็นิ หากกิจการไมู่เคัยรบัรูผู้้ลข้าดำทีุ่นิจากการ
ดำ้อยคั่าข้องสำินิที่รพัิย์ในิงวิดำก่อนิๆ บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจะบันิที่ึก
กลับรายการผู้ลข้าดำทีุ่นิจากการดำ้อยคั่าข้องสำินิที่รพัิย์โดำยรบัรูไ้ปยัง
สำว่ินิข้องกำาไรหรอืข้าดำที่นุิทัี่นิที่่

คั่าใช้ีจ่ายในิสำ่วินิข้องกำาไรหรอืข้าดำทุี่นิตามูวิิธ่เสำ้นิตรงตลอดำอายุ
ข้องสำญัญาเช่ีา

4.10 ริายกัาริธิรุิกิัจำกับับุคคลหีริอ่กัจิำกัาริที�เกัี�ยวขอ้งกันั

4.11 คา่ธิริริมเนียมทางกัาริเงนิริอติดัจำา่ย

4.13 เงนิติริาติา่งปริะเทศ

4.14 กัาริด้อยคา่ของสนิทริพัย์

4.12 สญัญาเช่าริะยะยาว
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    โคริงกัาริสมทบเงนิ
บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยและพินัิกงานิได้ำรว่ิมูกันิจัดำตั�งกองทุี่นิสำำารอง
เล่�ยงช่ีพิ ซึื้�งประกอบดำว้ิยเงนิิที่่�พินัิกงานิจา่ยสำะสำมูและเงนิิที่่�บรษิัทัี่ฯ 
และบรษิัทัี่ยอ่ยจ่ายสำมูที่บใหเ้ปน็ิรายเดำอืนิ สำนิิที่รพัิยข์้องกองทุี่นิสำำารอง
เล่�ยงช่ีพิไดำ้แยกออกจากสำินิที่รพัิย์ข้องบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อย เงินิที่่�
บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจ่ายสำมูที่บกองทีุ่นิสำำารองเล่�ยงช่ีพิบันิที่ึกเปน็ิ
คัา่ใช้ีจา่ยในิปทีี่่�เกดิำรายการ

    โคริงกัาริผลปริะโยชน์หีลังออกัจำากังาน และผลปริะโยชน์
    ริะยะยาวอ่�นของพนักังาน
บริษััที่ฯและบริษััที่ย่อยมู่ภูาระสำำาหรับเงินิชีดำเชียที่่�ต้องจ่ายให้แก่
พินัิกงานิเมืู�อออกจากงานิตามูกฎหมูายแรงงานิ และตามูโคัรงการ
ผู้ลตอบแที่นิพินัิกงานิอื�นิๆ ซึื้�งบรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยถึอืว่ิาเงนิิชีดำเชีย
ดำงักลา่วิเปน็ิโคัรงการผู้ลประโยชีน์ิหลงัออกจากงานิสำำาหรบัพินัิกงานิ 
นิอกจากนัิ�นิ บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจัดำให้มู่โคัรงการผู้ลประโยชีน์ิ
ระยะยาวิอื�นิข้องพินัิกงานิ ไดำแ้ก ่โคัรงการเงนิิรางวัิลการปฏิิบตังิานิ
คัรบกำาหนิดำระยะเวิลาและโคัรงการอื�นิ

บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจะบันิที่ึกประมูาณการหน่ิ�สำินิไวิ้ในิบัญช่ีเมูื�อ
ภูาระผูู้กพิันิซึื้�งเป็นิผู้ลมูาจากเหตุการณ์ในิอดำ่ตได้ำเกิดำข้ึ�นิแล้วิ และ
มู่คัวิามูเป็นิไปได้ำคั่อนิข้้างแน่ินิอนิว่ิาบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจะเสำ่ย

ภูาษั่เงินิไดำ้ประกอบดำ้วิยภูาษั่เงินิไดำ้ปัจจุบันิและภูาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ี

ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น์ของพน้์กงาน์ 
บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยรบัรู ้เงินิเดำือนิ คั่าจ้าง โบนัิสำ และเงินิสำมูที่บกองทีุ่นิประกันิสำังคัมูเป็นิคั่าใช้ีจ่ายเมูื�อเกิดำรายการ

บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยคัำานิวิณหน่ิ�สำนิิตามูโคัรงการผู้ลประโยชีน์ิหลงั
ออกจากงานิข้องพินัิกงานิ และโคัรงการผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิอื�นิ
ข้องพินัิกงานิ โดำยใช้ีวิธิค่ัดิำลดำแตล่ะหน่ิวิยท่ี่�ประมูาณการไวิ ้(Projected 
Unit Credit Method) โดำยผูู้้เช่ี�ยวิชีาญอสิำระไดำท้ี่ำาการประเมูนิิภูาระ
ผู้กูพินัิดัำงกลา่วิตามูหลกัคัณิตศาสำตรป์ระกนัิภูยั 

ผู้ลกำาไรหรือข้าดำทีุ่นิจากการประมูาณการตามูหลักคัณิตศาสำตร์
ประกนัิภูยั สำำาหรบัโคัรงการผู้ลประโยชีน์ิหลงัออกจากงานิข้องพินัิกงานิ
จะรบัรูท้ี่นัิที่ใ่นิกำาไรข้าดำที่นุิเบด็ำเสำรจ็อื�นิ 

ผู้ลกำาไรหรือข้าดำทีุ่นิจากการประมูาณการตามูหลักคัณิตศาสำตร์
ประกันิภูัย (Actuarial gains and  losses) สำำาหรับโคัรงการผู้ล
ประโยชีน์ิระยะยาวิอื�นิข้องพินัิกงานิจะรับรู้ที่ันิที่่ในิสำ่วินิข้องกำาไร
หรอืข้าดำที่นุิ

ที่รพัิยากรเชิีงเศรษัฐกจิไปเพิื�อปลดำเปลื�องภูาระผูู้กพินัินัิ�นิ และบรษิัทัี่ฯ
และบริษััที่ย่อยสำามูารถึประมูาณมููลคั่าภูาระผูู้กพิันินัิ�นิไดำ้อย่าง
น่ิาเชืี�อถึอื

4.16 ปริะมาณกัาริหีนี�สนิ

4.15 ผลปริะโยชน์พนักังาน

ผลประโยชน์์หล้งออกจากงาน์ของพน้์กงาน์ และผลประโยชน์์ระยะยาวอ่�น์ของพน้์กงาน์

    ภาษัเีงนิไดป้จัำจำบุนั
บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยบนัิที่กึภูาษ่ัเงนิิไดำป้จัจบุนัิตามูจำานิวินิท่ี่�คัาดำว่ิา
จะจ่ายใหก้บัหน่ิวิยงานิจัดำเกบ็ภูาษัข่้องรฐั โดำยคัำานิวิณจากกำาไรที่าง
ภูาษัต่ามูหลกัเกณฑ์ท์ี่่�กำาหนิดำในิกฎหมูายภูาษัอ่ากร

    ภาษีัเงนิไดร้ิอกัาริติดับญัชี
บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ย่อยบนัิที่กึภูาษัเ่งนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ีข้องผู้ลแตกตา่ง
ชัี�วิคัราวิระหวิ่างราคัาตามูบัญช่ีข้องสำินิที่รพัิย์และหน่ิ�สำินิ ณ วิันิสำิ�นิ
รอบระยะเวิลารายงานิกบัฐานิภูาษัข่้องสำนิิที่รพัิยแ์ละหน่ิ�สำนิิที่่�เก่�ยวิข้อ้ง
นัิ�นิ โดำยใช้ีอตัราภูาษัท่ี่่�มูผู่้ลบังคับัใช้ี ณ วินัิสำิ�นิรอบระยะเวิลารายงานิ 

บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยรบัรูห้น่ิ�สำินิภูาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ีข้องผู้ล
แตกต่างชัี�วิคัราวิที่่�ตอ้งเสำย่ภูาษัท่ี่กุรายการ แต่รบัรูส้ำนิิที่รพัิย์ภูาษัเ่งนิิไดำ้
รอการตัดำบัญช่ีสำำาหรบัผู้ลแตกต่างชัี�วิคัราวิที่่�ใช้ีหักภูาษั่ รวิมูที่ั�งผู้ล
ข้าดำทุี่นิที่างภูาษัท่ี่่�ยงัไมูไ่ด้ำใช้ีในิจำานิวินิเที่า่ที่่�มูค่ัวิามูเปน็ิไปไดำค้ัอ่นิข้้าง

แน่ิที่่�บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจะมู่กำาไรที่างภูาษั่ในิอนิาคัตเพิ่ยงพิอที่่�
จะใช้ีประโยชีน์ิจากผู้ลแตกต่างชัี�วิคัราวิที่่�ใช้ีหักภูาษั่และผู้ลข้าดำทุี่นิ
ที่างภูาษัท่ี่่�ยังไมูไ่ดำใ้ช้ีนัิ�นิ

บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยจะที่บที่วินิมูลูค่ัาตามูบญัช่ีข้องสำนิิที่รพัิยภ์ูาษั่
เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ีทีุ่กสำิ�นิรอบระยะเวิลารายงานิและจะที่ำาการ
ปรบัลดำมููลค่ัาตามูบัญช่ีดำังกล่าวิ หากมู่คัวิามูเป็นิไปได้ำคั่อนิข้้างแน่ิ
วิ่าบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจะไมู่มู่กำาไรที่างภูาษั่เพิ่ยงพิอต่อการนิำา
สำนิิที่รพัิยภ์ูาษัเ่งนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ีที่ั�งหมูดำหรอืบางสำว่ินิมูาใช้ีประโยชีน์ิ

บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจะบันิที่ึกภูาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ีโดำยตรง
ไปยังสำ่วินิข้องผูู้้ถืึอหุ้นิหากภูาษั่       ท่ี่�เกิดำข้ึ�นิเก่�ยวิข้้องกับรายการที่่�ไดำ ้
บนัิทึี่กโดำยตรงไปยงัสำว่ินิข้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิ

4.17 ภาษีัเงนิได้
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มูลูคัา่ยตุธิรรมู หมูายถึงึ ราคัาที่่�คัาดำว่ิาจะไดำร้บัจากการข้ายสำนิิที่รพัิย์
หรอืเปน็ิราคัาที่่�จะตอ้งจา่ยเพิื�อโอนิหน่ิ�สำนิิใหผูู้้อ้ื�นิ โดำยรายการดำงักลา่วิ
เปน็ิรายการที่่�เกิดำข้ึ�นิในิสำภูาพิปกติระหวิ่างผูู้้ซืื้�อและผูู้้ข้าย (ผูู้้รว่ิมูในิ 
ตลาดำ) ณ วินัิที่่�วิดัำมูลูคัา่ บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยใช้ีราคัาเสำนิอซืื้�อข้าย
ในิตลาดำที่่�มู่สำภูาพิคัล่องในิการวัิดำมููลค่ัายุติธรรมูข้องสิำนิที่รพัิย์และ
หน่ิ�สำินิซึื้�งมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงินิที่่�เก่�ยวิข้้องกำาหนิดำให้
ตอ้งวิดัำมููลคัา่ดำว้ิยมููลคัา่ยุตธิรรมู ยกเวิน้ิในิกรณ่ที่่�ไมูมู่ต่ลาดำที่่�มูส่ำภูาพิ
คัลอ่งสำำาหรบัสำนิิที่รพัิย์หรอืหน่ิ�สำนิิที่่�มูล่กัษัณะเดำย่วิกันิหรอืไมูส่ำามูารถึ
หาราคัาเสำนิอซืื้�อข้ายในิตลาดำที่่�มูส่ำภูาพิคัลอ่งไดำ ้

บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจะประมูาณมููลคั่ายุติธรรมูโดำยใช้ีเที่คันิิคัการ
ประเมิูนิมูลูคัา่ที่่�เหมูาะสำมูกบัแต่ละสำถึานิการณ์ และพิยายามูใช้ีข้อ้มูลู
ที่่�สำามูารถึสำังเกตไดำ้ท่ี่�เก่�ยวิข้้องกับสำนิิที่รพัิย์หรอืหน่ิ�สำินิที่่�จะวิัดำมููลค่ัา
ยตุธิรรมูนัิ�นิใหมู้ากที่่�สำดุำ

ในิการจดัำที่ำางบการเงนิิตามูมูาตรฐานิการรายงานิที่างการเงนิิ ฝ่า่ย
บรหิารจำาเปน็ิตอ้งใช้ีดำลุยพินิิิจและการประมูาณการในิเรื�องท่ี่�มูค่ัวิามู
ไมูแ่น่ินิอนิเสำมูอ การใช้ีดำลุยพินิิิจและการประมูาณการดัำงกลา่วิน่ิ�สำง่
ผู้ลกระที่บต่อจำานิวินิเงินิที่่�แสำดำงในิงบการเงินิและต่อข้้อมููลที่่�แสำดำง

ลำาดัำบชัี�นิข้องมููลคัา่ยตุธิรรมูท่ี่�ใช้ีวิดัำมููลคัา่และเปดิำเผู้ยมููลคัา่ยตุธิรรมู
ข้องสำินิที่รพัิย์และหน่ิ�สำินิในิงบการเงินิแบ่งออกเป็นิสำามูระดำับตามู
ประเภูที่ข้องข้อ้มูลูที่่�นิำามูาใช้ีในิการวิดัำมูลูค่ัายตุธิรรมู ดำงัน่ิ�

4.18 กัาริวัดมลูคา่ยตุิธิิริริม

ริะดับ 1 ใช้ีข้อ้มูลูราคัาเสำนิอซืื้�อข้ายข้องสำนิิที่รพัิยห์รอืหน่ิ�สำนิิ
 อยา่งเดำย่วิกนัิในิตลาดำที่่�มูส่ำภูาพิคัลอ่ง 
ริะดับ 2 ใช้ีข้อ้มูลูอื�นิที่่�สำามูารถึสำงัเกตไดำข้้องสำนิิที่รพัิยห์รอืหน่ิ�สำนิิ  
 ไมูว่ิา่จะเปน็ิข้อ้มูลูที่างตรงหรอืที่างออ้มู
ริะดับ 3 ใช้ีข้อ้มูลูที่่�ไมู่สำามูารถึสำงัเกตไดำ ้เช่ีนิ ข้อ้มูลูเก่�ยวิกบั
 กระแสำเงนิิในิอนิาคัตที่่�กิจการประมูาณข้ึ�นิ

ทีุ่กวิันิสำิ�นิรอบระยะเวิลารายงานิ บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจะประเมูินิ
คัวิามูจำาเปน็ิในิการโอนิรายการระหวิา่งลำาดัำบชัี�นิข้องมูลูคัา่ยติุธรรมู
สำำาหรบัสำนิิที่รพัิยแ์ละหน่ิ�สำนิิที่่�ถึอือยู ่ณ วินัิสำิ�นิรอบระยะเวิลารายงานิ
ที่่�มูก่ารวิดัำมูลูค่ัายตุธิรรมูแบบเกดิำข้ึ�นิประจำา

บรษิัทัี่ฯไดำใ้หส้ำทิี่ธแิกผูู่้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ที่่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษิัทัี่ยอ่ย
ในิการข้ายหุน้ิใหบ้รษิัทัี่ฯ หากผูู้้มูส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ที่่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคุัมูข้อง
บรษิััที่ย่อยใช้ีสำิที่ธิในิการข้ายหุ้นิดำังกล่าวิ บรษิััที่ฯต้องซืื้�อหุ้นิโดำยไมู่
สำามูารถึปฏิิเสำธการใช้ีสำิที่ธใินิการข้ายหุ้นิดำังกล่าวิไดำ้ บรษัิัที่ฯบันิที่ึก
มูลูคัา่หน่ิ�สำนิิดำงักลา่วิ โดำยใช้ีมูลูค่ัายุตธิรรมูที่่�คัำานิวิณจากราคัาที่่�คัาดำ
วิา่ผูู้มู่้สำว่ินิไดำเ้สำย่ที่่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคุัมูข้องบรษิัทัี่ยอ่ยจะใช้ีสำทิี่ธคิัดิำลดำ
เปน็ิมูลูคัา่ปจัจบุนัิ โดำยแสำดำงเปน็ิสำว่ินิหนึิ�งข้องหน่ิ�สำนิิไมูห่มูนุิเวิย่นิในิ

งบแสำดำงฐานิะการเงินิรวิมู มููลค่ัาหน่ิ�สำินิจากสำิที่ธดิำังกล่าวิแสำดำงเปน็ิ
สำ่วินิหักจากสำ่วินิข้องผูู้้มู่สำ่วินิไดำ้เสำ่ยที่่�ไมู่มู่อำานิาจคัวิบคัุมูข้องบรษิััที่
ยอ่ยในิงบแสำดำงฐานิะที่างการเงนิิรวิมูและงบแสำดำงการเปล่�ยนิแปลง
สำ่วินิข้องผูู้้ถึือหุ้นิรวิมู ทัี่�งน่ิ� บรษิััที่ฯจะประเมิูนิมููลคั่าหน่ิ�สำินิจากสำิที่ธิ
ดำงักลา่วิที่กุสำิ�นิรอบระยะเวิลารายงานิ และบันิที่กึผู้ลตา่งที่่�เกดิำขึ้�นิในิ
สำว่ินิข้องผูู้ถ้ึอืหุน้ิ

4.19 หีนี�สนิที�เกัดิจำากัสิทธิทิี�ออกัใหีแ้กัผู่ม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีำานาจำควบคุมของบริษิัทัย่อยในกัาริขายหีุน้ใหีบ้ริษิัทัฯ

ในิการประมูาณคัา่เผู้ื�อหน่ิ�สำงสำยัจะสำญูข้องลกูหน่ิ� ฝ่า่ยบรหิารจำาเปน็ิ
ต้องใช้ีดำุลยพิินิิจในิการประมูาณการผู้ลข้าดำทีุ่นิที่่�คัาดำว่ิาจะเกิดำข้ึ�นิ
จากลูกหน่ิ�แต่ละราย โดำยคัำานึิงถึึงประสำบการณ์การเก็บเงินิในิอด่ำต 
อายุข้องหน่ิ�ที่่�คังคั้างและสำภูาวิะเศรษัฐกิจที่่�เป็นิอยู่ในิข้ณะนัิ�นิ 
เปน็ิตน้ิ

ในิการประมูาณคัา่เผู้ื�อการลดำลงข้องมููลคัา่สำนิิคัา้คังเหลอื ฝ่า่ยบรหิาร
ไดำใ้ช้ีดำลุยพินิิิจในิการประมูาณการ ผู้ลข้าดำทุี่นิที่่�คัาดำวิา่จะเกดิำข้ึ�นิจาก
สำนิิคัา้คังเหลอื โดำยค่ัาเผืู้�อการลดำลงข้องมููลค่ัาสำทุี่ธทิี่่�จะไดำร้บัพิจิารณา
จากราคัาที่่�คัาดำวิ่าจะข้ายไดำ้ตามูปกติข้องธุรกิจหักดำ้วิยคั่าใช้ีจ่ายในิ
การข้ายสำินิคั้านัิ�นิ และคั่าเผืู้�อสำำาหรบัสำินิคั้าเก่าล้าสำมูัย เคัลื�อนิไหวิ
ช้ีาหรอืเสำื�อมูคัณุภูาพินัิ�นิพิจิารณาจากสำภูาพิข้องสำนิิคัา้และระยะเวิลา
ในิการจดัำเกบ็สำนิิคัา้โดำยประมูาณข้องสำนิิคัา้แตล่ะชีนิิดำ

ในิการคัำานิวิณค่ัาเสำื�อมูราคัาข้องอาคัารและอุปกรณ์ ฝ่่ายบรหิาร
จำาเปน็ิต้องที่ำาการประมูาณอายุการให้ประโยชีน์ิและมููลค่ัาคังเหลือ
เมูื�อเลิกใช้ีงานิข้องอาคัารและอุปกรณ์ และต้องที่บที่วินิอายุการให้
ประโยชีน์ิและมููลคั่าคังเหลือใหมู่หากมู่การเปล่�ยนิแปลงเกิดำข้ึ�นิ

นิอกจากน่ิ� ฝ่่ายบริหารจำาเป็นิต้องสำอบที่านิการด้ำอยคั่าข้องที่่�ดำินิ
อาคัารและอปุกรณ์ในิแตล่ะช่ีวิงเวิลาและบนัิทึี่กข้าดำที่นุิจากการดำอ้ยค่ัา
หากคัาดำวิ่ามููลค่ัาท่ี่�คัาดำวิ่าจะไดำ้รบัคืันิตำากวิ่ามููลค่ัาตามูบัญช่ีข้อง
สำนิิที่รพัิยนั์ิ�นิ ในิการน่ิ�ฝ่า่ยบรหิารจำาเปน็ิตอ้งใช้ีดำลุยพินิิิจที่่�เก่�ยวิข้้อง
กับการคัาดำการณ์รายได้ำและค่ัาใช้ีจ่ายในิอนิาคัตซึื้�งเก่�ยวิเนืิ�องกับ
สำนิิที่รพัิยนั์ิ�นิ

5. กัาริใช้ดุลยพินิจำและปริะมาณกัาริทางบัญชีที่สำาคัญ

คา่เผ่�อหีนี�สงสยัจำะสญูของลกูัหีนี�

คา่เผ่�อกัาริลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหีลอ่

ที�ดนิ อาคาริและอปุกัริณ์และค่าเส่�อมริาคา

ในิหมูายเหตปุระกอบงบการเงนิิ ผู้ลที่่�เกดิำข้ึ�นิจรงิอาจแตกตา่งไปจาก
จำานิวินิที่่�ประมูาณการไวิ ้การใช้ีดำลุยพินิิิจและ             การประมูาณการที่่�สำำาคัญั
มูด่ำงัน่ิ�
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รายละเอย่ดำคัวิามูสำมัูพินัิธท์ี่่�บรษิัทัี่ฯมูก่บับคุัคัลหรอืกจิการที่่�เก่�ยวิข้อ้งกนัิ มูดั่ำงน่ิ� 

ในิการประเมูินิมููลคั่ายุติธรรมูข้องเคัรื�องมูือที่างการเงินิที่่�บันิทึี่กในิ
งบแสำดำงฐานิะการเงินิ ที่่�ไมู่มู่การซืื้�อข้ายในิตลาดำและไมู่สำามูารถึหา 
ราคัาได้ำในิตลาดำซืื้�อข้ายคัล่อง ฝ่่ายบรหิารต้องใช้ีดำุลยพิินิิจในิการ
ประเมูินิมููลคั่ายุติธรรมูข้องเคัรื�องมูือที่างการเงินิดำังกล่าวิ โดำยใช้ี
เที่คันิิคัและแบบจำาลองการประเมูนิิมููลคัา่ ซึื้�งตัวิแปรที่่�ใช้ีในิแบบจำาลอง
ไดำมู้าจากการเที่ย่บเคัย่งกบัตัวิแปรที่่�มูอ่ยูใ่นิตลาดำ โดำยคัำานึิงถึงึคัวิามู
เสำ่�ยงที่างดำา้นิเคัรดำติ สำภูาพิคัลอ่ง ข้อ้มููลคัวิามูสำมัูพินัิธ ์และการเปล่�ยนิ
แปลงข้องมููลคั่าข้องเคัรื�องมูือที่างการเงินิในิระยะยาวิ การเปล่�ยนิ
แปลงข้องสำมูมูติฐานิที่่�เก่�ยวิข้อ้งกบัตัวิแปรที่่�ใช้ีในิการคัำานิวิณ อาจมู่
ผู้ลกระที่บต่อมูลูคัา่ยตุธิรรมูที่่�แสำดำงอยูใ่นิงบแสำดำงฐานิะการเงนิิ และ
การเปดิำเผู้ยลำาดำบัชัี�นิข้องมูลูคัา่ยตุธิรรมู

ในิการประมูาณหน่ิ�สำนิิที่่�เกดิำจากสำทิี่ธทิี่่�ออกใหแ้กผูู้่้มูส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ท่ี่�ไมูมู่่
อำานิาจคัวิบคัุมูข้องบรษิััที่ย่อยในิการข้ายหุ้นิให้บรษิััที่ฯ ฝ่า่ยบรหิาร
ไดำใ้ช้ีดำลุยพิินิิจในิการประมูาณการราคัาท่ี่�คัาดำว่ิาผูู้้มูส่่ำวินิได้ำเสำย่ท่ี่�ไมู่มู่
อำานิาจคัวิบคัุมูข้องบรษิััที่ย่อยจะใช้ีสำิที่ธิและระยะเวิลาที่่�คัาดำวิ่าจะ
ใช้ีสำิที่ธิ โดำยคัำานึิงถึึงการคัาดำการณ์ผู้ลประกอบการข้องบรษิััที่ย่อย
ในิอนิาคัต รวิมูถึึงอัตราคัิดำลดำที่่�เหมูาะสำมูในิการคัำานิวิณหามููลคั่า
ปจัจบุนัิข้องมูลูคัา่หน่ิ�สำนิิดำงักลา่วิ

บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจะรบัรูส้ำินิที่รพัิย์ภูาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญช่ี
สำำาหรบัผู้ลแตกตา่งชัี�วิคัราวิที่่�ใช้ีหกัภูาษั ่เมูื�อมูค่ัวิามูเปน็ิไปไดำค้ัอ่นิข้้าง
แน่ิวิ่าบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจะมู่กำาไรที่างภูาษั่ในิอนิาคัตเพิ่ยงพิอที่่�
จะใช้ีประโยชีน์ิจากผู้ลแตกตา่งชัี�วิคัราวินัิ�นิ ในิการน่ิ�ฝ่า่ยบรหิารจำาเปน็ิ
ตอ้งประมูาณการวิา่บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยคัวิรรบัรูจ้ำานิวินิสำนิิที่รพัิย์
ภูาษัเ่งนิิได้ำรอการตัดำบญัช่ีเปน็ิจำานิวินิเที่า่ใดำ โดำยพิจิารณาถึงึจำานิวินิ
กำาไรที่างภูาษัท่ี่่�คัาดำวิา่จะเกดิำในิอนิาคัตในิแตล่ะช่ีวิงเวิลา

หน่ิ�สำินิตามูโคัรงการผู้ลประโยชีน์ิหลังออกจากงานิข้องพินัิกงานิ 
และตามูโคัรงการผู้ลประโยชีน์ิ ระยะยาวิอื�นิข้องพินัิกงานิ ประมูาณ
ข้ึ�นิตามูหลกัคัณิตศาสำตรป์ระกนัิภูยั ซึื้�งตอ้งอาศยัข้อ้สำมูมูตฐิานิตา่งๆ 
ในิการประมูาณการนัิ�นิ เช่ีนิ อัตราคิัดำลดำ อัตราการข้ึ�นิเงินิเดำือนิในิ 
อนิาคัต อตัรามูรณะ และอตัราการเปล่�ยนิแปลงในิจำานิวินิพินัิกงานิ 
เปน็ิตน้ิ

ในิการบนัิทึี่กและวิดัำมูลูคัา่ข้องคัา่คัวิามูนิิยมูและสำนิิที่รพัิย์ไมูมู่ตั่วิตนิ 
ณ วินัิที่่�ไดำมู้าตลอดำจนิการที่ดำสำอบการดำอ้ยคัา่ในิภูายหลงั ฝ่า่ยบรหิาร
จำาเป็นิต้องประมูาณการกระแสำเงินิสำดำที่่�คัาดำวิ่าจะไดำ้รบัในิอนิาคัต
จากสำนิิที่รพัิย ์หรอื หน่ิวิยข้องสำนิิที่รพัิยท์ี่่�กอ่ใหเ้กดิำเงนิิสำดำ รวิมูที่ั�งการ
เลือกอัตราคิัดำลดำที่่�เหมูาะสำมูในิการคัำานิวิณหามููลค่ัาปัจจุบันิข้อง
กระแสำเงนิิสำดำนัิ�นิๆ

6. ริายกัาริธิุริกัิจำกัับกัิจำกัาริที่เกัี่ยวข้องกััน

มลูคา่ยตุิธิิริริมของเคริ่�องมอ่ทางกัาริเงนิ

หีนี�สนิที�เกัดิจำากัสิทธิทีิ�ออกัใหีแ้กัผู้่มีส่วนได้เสียที�ไมม่อีำานาจำควบคุม
ของบริษิัทัยอ่ยในกัาริขายหีุน้ใหีบ้ริษิัทัฯ

สนิทริพัยภ์าษัเีงนิได้ริอกัาริติดับัญชี

ผลปริะโยชน์หีลังออกัจำากังานของพนักังานติามโคริงกัาริผล
ปริะโยชน์และผลปริะโยชน์ริะยะยาวอ่�นของพนักังาน

คา่ความนิยม และสินทริพัยไ์มม่ตีิวัติน

ลักัษัณะความสัมพันธิ์ช่�อบคุคลหีริอ่กัจิำกัาริ

TPAC Packaging India Private Limited

บรษิัทัี่ ที่แ่พิคั แพิคัเกจจิ�ง (บางนิา) จำากัดำ

Sun Packaging Systems (FZC)

นิายอานิชุี โลเฮย่

บรษิัทัี่ อนิิโดำรามูา ปโิตรเคัมู จำากดัำ

บรษิัทัี่ อนิิโดำรามูา โพิลเ่มูอรส์ำ จำากัดำ (มูหาชีนิ)

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited

บคุัคัลที่่�เก่�ยวิข้อ้งกนัิ

บรษิัทัี่ยอ่ย

บรษิัทัี่ยอ่ย

บรษิัทัี่ยอ่ย

ผูู้ถ้ึอืหุน้ิใหญ่

มู่ผูู้ถ้ึอืหุน้ิและกรรมูการเปน็ิบุคัคัลที่่�เก่�ยวิข้อ้งกับ ผูู้้ถึอืหุน้ิและผูู้้บรหิารข้องบรษิัทัี่ฯ

มู่ผูู้ถ้ึอืหุน้ิและกรรมูการเปน็ิบุคัคัลที่่�เก่�ยวิข้อ้งกับ ผูู้้ถึอืหุน้ิและผูู้้บรหิารข้องบรษิัทัี่ฯ

มู่ผูู้ถ้ึอืหุน้ิและกรรมูการเปน็ิบุคัคัลที่่�เก่�ยวิข้อ้งกับ ผูู้้ถึอืหุน้ิและผูู้้บรหิารข้องบรษิัทัี่ฯ

กรรมูการ ผูู้้บรหิาร และบุคัคัลที่่�เก่�ยวิข้อ้งกับกรรมูการและผูู้้บรหิาร
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4,488

7,878

ริายกัาริธิรุิกัจิำกับับริษิัทัย่อย (ตัิดออกัจำากังบกัาริเงนิริวมแลว้)

ข้ายสำนิิคัา้

ซืื้�อสำนิิคัา้

คัา่บรกิารจา่ย

เงนิิปนัิผู้ลรบั

ริายกัาริธิรุิกัจิำกับักัจิำกัาริที�เกัี�ยวขอ้งกันั

ซืื้�อสำนิิคัา้

ริายกัาริธิรุิกัจิำกับับคุคลที�เกัี�ยวขอ้งกันั

เงนิิปนัิผู้ลจา่ย

ลกูัหีนี�กัาริคา้ - กัจิำกัาริที�เกัี�ยวขอ้งกันั (หีมายเหีติ ุ9)

บรษิัทัี่ยอ่ย

รวิมู

เจำา้หีนี�กัาริคา้ - กัจิำกัาริที�เกัี�ยวขอ้งกันั (หีมายเหีติ ุ19)

บรษิัทัี่ยอ่ย

บรษิัทัี่ที่่�เก่�ยวิข้อ้งกนัิ

รวิมู

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ

นโยบายกัาริกัำาหีนดริาคา

ราคัาใกล้เคั่ยงกับราคัาตลาดำ

ราคัาใกล้เคั่ยงกับราคัาตลาดำ

ราคัาใกล้เคั่ยงกับราคัาตลาดำ

หุ้นิละ 2.8 บาที่

ราคัาใกล้เคั่ยงกับราคัาตลาดำ

2561: หุ้นิละ 0.03 บาที่

สำาหีริบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธิันวาคม

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิริวม

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

(หีน่วย: ล้านบาท)

(หีน่วย: พันบาท)

ในิระหวิา่งป ี บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ย่อยมู่รายการธรุกจิที่่�สำำาคัญักบับคุัคัล
หรอืกจิการที่่�เก่�ยวิข้อ้งกนัิ รายการธรุกจิดำงักลา่วิเปน็ิไปตามูเงื�อนิไข้
ที่างการคั้าและเกณฑ์์ตามูที่่�ตกลงกันิระหว่ิางบรษิััที่ฯ บรษิััที่ย่อย 

ยอดำคังคัา้งระหวิา่งบรษิัทัี่ฯ บรษิัทัี่ย่อยและกจิการที่่�เก่�ยวิข้อ้งกนัิ ณ วินัิท่ี่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 และ 2561 มูร่ายละเอย่ดำดำงัน่ิ�

และบคุัคัลหรอืกจิการท่ี่�เก่�ยวิข้อ้งกนัิเหลา่นัิ�นิ ซึื้�งเปน็ิไปตามูปกติธรุกจิ 
โดำยสำามูารถึสำรปุ ได้ำดำงัน่ิ� 
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63,199

5,308

22

68,529

194

34,480

34,674

6,301

49,255

55,556

9,040

9,040

75,493

2,449

15

77,957

325

63,630

63,955

-

-

-

-

-

44,387

4,973

21

49,381

65

6,882

6,947

38,226

2,111

15

40,352

54

5,682

5,736

ผู้ลประโยชีน์ิระยะสำั�นิ

ผู้ลประโยชีน์ิหลงัออกจากงานิ

ผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิอื�นิ

รวิมู

เงนิิสำดำ

เงนิิฝ่ากธนิาคัาร

รวิมู

เงนิลงทนุชั�วคริาว

    เงนิิลงทุี่นิในิกองที่นุิเปดิำ

    เงนิิฝ่ากประจำาอายรุะหวิา่ง 3 เดำอืนิถึึง 1 ป ี(อตัราดำอกเบ่�ยรอ้ยละ 1.6 ตอ่ป)ี

รวิมู

เงนิลงทนุริะยะยาวอ่�น

    เงนิิฝ่ากประจำาอายมุูากกวิา่ 1 ป ี(อตัราดำอกเบ่�ยรอ้ยละ 6.6 ถึงึ 8.0 ต่อป)ี

รวิมู

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิริวม

2562

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

2561

(หีน่วย: พันบาท)

(หีน่วย: พันบาท)

(หีน่วย: พันบาท)

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 เงนิิฝ่ากธนิาคัารมูอ่ตัราดำอกเบ่�ยระหวิา่ง
รอ้ยละ 0.25 ถึงึ 0.75 ตอ่ปี (เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: รอ้ยละ 0.25 ถึงึ 0.75 ตอ่ป)ี 

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 และ 2561 บรษิัทัี่ยอ่ยมูเ่งนิิลงที่นุิชัี�วิคัราวิและเงนิิลงทุี่นิระยะยาวิอื�นิ ดัำงน่ิ�

เงินิลงทีุ่นิในิกองทีุ่นิเปิดำจัดำประเภูที่เป็นิเงินิลงทีุ่นิเพิื�อคั้าและบันิทึี่ก
การเปล่�ยนิแปลงในิมููลคั่ายุติธรรมูในิสำ่วินิข้องกำาไรหรือข้าดำทุี่นิ 

ในิระหวิา่งปสีำิ�นิสำดุำวินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 และ 2561 บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยมูค่ัา่ใช้ีจา่ยผู้ลประโยชีน์ิพินัิกงานิที่่�ใหแ้กก่รรมูการและผูู้บ้รหิาร
ดำงัต่อไปน่ิ�

บรษิััที่ฯมู่ภูาระจากการคัำาประกันิวิงเงินิกู้ยืมูระยะยาวิจากธนิาคัารและหุ้นิกู้ระยะยาวิให้กับบรษิััที่ย่อยตามูท่ี่�กล่าวิไวิ้ในิหมูายเหตุประกอบ
งบการเงนิิข้อ้ 21 และ 22

(31 ธนัิวิาคัมู 2561: รอ้ยละ 0.38 ถึงึ 10.3 ตอ่ป ี(เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: รอ้ยละ
 0.38 ถึงึ 0.75 ต่อป)ี)

ที่ั�งน่ิ� เงินิฝ่ากประจำาอายุมูากกวิ่า 1 ปีที่่�ถึึงกำาหนิดำรบัคัืนิภูายในิ 1 ป ี
คัดิำเปน็ิจำานิวินิเงนิิ 6.8 ลา้นิบาที่

คา่ติอบแทนกัริริมกัาริและผูบ้ริหิีาริ

ภาริะคำาปริะกันักับักัจิำกัาริที�เกัี�ยวขอ้งกันั

7. เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด

8. เงินลงทุนช่ัวคริาว/เงินลงทุนริะยะยาวอ่่น
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-

-

551,869

140,008

31,480

15,107

15,107

5,816

103

759,490

(6,737)

752,753

12,182

18,942

31,124

783,877

130,564

12,732

118,760

27,150

3,936

293,142

(1,151)

(258)

(3,427)

(870)

-

(5,706)

129,413

12,474

115,333

26,280

3,936

287,436

151,438

20,988

96,903

24,821

3,845

297,995

(1,467)

(258)

(2,329)

(625)

(54)

(4,733)

149,971

20,730

94,574

24,196

3,791

293,262

255

255

270,807

68,925

7,572

3,914

6,359

5,385

-

362,962

(5,211)

357,751

-

-

-

358,006

-

-

547,451

152,853

42,287

16,319

20,658

206

621

780,395

(4,287)

776,108

23,769

3,208

26,977

803,085

8,682

8,682

292,419

73,006

7,676

236

5,153

-

-

378,490

(3,424)

375,066

-

-

-

383,748

ลกูัหีนี�กัาริคา้ - กัจิำกัาริที�เกัี�ยวขอ้งกันั

    อายหุน่ิ�คังคัา้งนัิบจากวินัิท่ี่�ถึึงกำาหนิดำชีำาระ

        ยงัไมูถ่ึงึกำาหนิดำชีำาระ

        รวิมูลกูหน่ิ�การคัา้ - กจิการท่ี่�เก่�ยวิข้อ้งกันิ

ลกูัหีนี�กัาริคา้ - กัจิำกัาริที�ไมเ่กัี�ยวขอ้งกันั

    อายหุน่ิ�คังคัา้งนัิบจากวินัิท่ี่�ถึึงกำาหนิดำชีำาระ

        ยงัไมูถ่ึงึกำาหนิดำชีำาระ

    คัา้งชีำาระ

        ไมูเ่กนิิ 1 เดำอืนิ

        1 - 2 เดำอืนิ

        2 - 3 เดำอืนิ

        3 เดำอืนิ - 1 ปี

        1 ป ี- 2 ปี

        2 ปขี้ึ�นิไป

        รวิมู

    หกั: คัา่เผู้ื�อหน่ิ�สำงสำยัจะสำญู, สำทุี่ธิ

    รวิมูลกูหน่ิ�การคัา้ - กจิการท่ี่�ไมูเ่ก่�ยวิข้อ้งกันิ

ลกูัหีนี�อ่�น - กัจิำกัาริที�ไมเ่กัี�ยวขอ้งกันั

    ภูาษัมู่ลูคัา่เพิิ�มูรอรบัคันืิ

    ลกูหน่ิ�อื�นิ

    รวิมูลกูหน่ิ�อื�นิ - กจิการท่ี่�ไมูเ่ก่�ยวิข้อ้งกันิ

    รวิมูลกูหน่ิ�การคัา้และลกูหน่ิ�อื�นิ - สำทุี่ธิ

สำนิิคัา้สำำาเรจ็รปู

งานิระหวิา่งที่ำา

วิตัถึดุำบิ

ภูาชีนิะบรรจุ

วิสัำดำสุำิ�นิเปลอืง

รวิมู

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ

ริายกัาริปริบัลดริาคาทุนใหี้เป็น
มูลค่าสุทธิิที่จำะได้ริบั สินค้าคงเหีล่อ - สุทธิิ

งบกัาริเงินริวม

งบกัาริเงนิริวม

ริาคาทุน

2562

2562

2562

2562 2562

2561

2561

2561

2561 2561

(หีน่วย: พันบาท)

(หีน่วย: พันบาท)

9. ลูกัหีน้ีกัาริค้าและลูกัหีน้ีอ่่น

10. สินค้าคงเหีล่อ
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9,968

26,153

7,619

7,480

51,220

44,962

7,608

32,933

15,315

3,936

104,754

(100)

-

(177)

(224)

-

(501)

44,862

7,608

32,756

15,091

3,936

104,253

52,119

11,515

39,685

13,855

3,846

121,020

(319)

-

(180)

(305)

(54)

(858)

51,800

11,515

39,505

13,550

3,792

120,162

3,104

26,153

-

424

29,681

3,562

15,072

3,260

1,128

23,022

2,620

15,072

-

497

18,189

คัา่ใช้ีจา่ยจา่ยลว่ิงหน้ิา

ตน้ิที่นุิแมูพ่ิมิูพ์ิรอตัดำจา่ย

เงนิิจา่ยลว่ิงหน้ิา

อื�นิๆ

รวิมู

สำนิิคัา้สำำาเรจ็รปู

งานิระหวิา่งที่ำา

วิตัถึดุำบิ

ภูาชีนิะบรรจุ

วิสัำดำสุำิ�นิเปลอืง

รวิมู

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ

ริายกัาริปริบัลดริาคาทุนใหี้เป็น
มูลค่าสุทธิิที่จำะได้ริบั สินค้าคงเหีล่อ - สุทธิิ

งบกัาริเงินเฉพาะกัิจำกัาริ

งบกัาริเงนิริวม

ริาคาทุน

2562

2562

2562

2562 2562

2561

2561

2561

2561 2561

(หีน่วย: พันบาท)

(หีน่วย: พันบาท)

11. สินทริพัย์หีมุนเวียนอ่่น

12. เงินฝ่ากัธินาคาริที�มีภาริะคำาปริะกััน

ในิระหวิา่งปปีจัจบุนัิ บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยบันิที่กึการปรบัลดำราคัา
ที่นุิข้องสำนิิคัา้คังเหลอืใหเ้ปน็ิมููลคัา่สำทุี่ธทิี่่�จะไดำร้บัจำานิวินิ 1.4 ลา้นิบาที่ 
(เฉพิาะบริษััที่ฯ: 0.2 ล้านิบาที่) (31 ธันิวิาคัมู 2561: 1.8 ล้านิบาที่ 
(เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: 0.6 ลา้นิบาที่)) โดำยแสำดำงเปน็ิสำว่ินิหนึิ�งข้องต้นิทุี่นิข้าย 

ยอดำคังเหลอืน่ิ� คัอื เงนิิฝ่ากประจำาซึื้�งบรษิัทัี่ฯไดำน้ิำาไปคัำาประกนัิวิงเงนิิ
เลตเตอรอ์อฟื้เคัรดำิตและหนัิงสำือคัำาประกันิซึื้�งออกโดำยธนิาคัารในิ
นิามูบรษิัทัี่ยอ่ยโดำยมูอ่ตัราดำอกเบ่�ยรอ้ยละ 4 ตอ่ปี (31 ธนัิวิาคัมู 2561: 

และมู่การกลับรายการปรับลดำมููลค่ัาสำินิค้ัาคังเหลือเป็นิจำานิวินิ 
0.4 ล้านิบาที่ (เฉพิาะบริษััที่ฯ: 0.6 ล้านิบาที่) (31 ธันิวิาคัมู 2561: 
0.4 ลา้นิบาที่ (เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: 0.3 ลา้นิบาที่)) โดำยนิำาไปหกัจากมูลูคัา่
ข้องสำนิิค้ัาคังเหลอืที่่�รบัรูเ้ปน็ิค่ัาใช้ีจา่ยในิระหวิา่งปี

รอ้ยละ 6 - 8 ตอ่ป)ี รวิมูถึงึเปน็ิเงนิิฝ่ากสำำาหรบัดำอกเบ่�ยที่่�ถึงึกำาหนิดำ
ชีำาระในิคัรั�งตอ่ไปกับที่รสัำตต่ามูข้อ้กำาหนิดำสิำที่ธแิละหน้ิาที่่�ข้องผูู้้ออก
หุน้ิกูร้ะยะยาวิ
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13. เงินลงทุนในบริษิััทย่อย

13.1 เงนิลงทนุในบริษิัทัย่อยติามที�แสดงในงบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริมรีิายละเอยีดดังติอ่ไปนี�

Sun Packaging Systems (FZC)

สทิธิใินกัาริขายหีุน้ (put options) และสิทธิใินกัาริซ่ื้�อหีุน้ (call options) ในหีุน้ TPAC Packaging India Private Limited ในสัดสว่น 
ริอ้ยละ 20

สทิธิใินกัาริซ่ื้�อหีุน้ (call options) ในหีุน้ Sun Packaging Systems (FZC) ในสัดส่วนริอ้ยละ 11

กัาริอนุมตัิกิัาริลงทนุในธิรุิกัจิำพลงังานแสงอาทิติยท์ี�ติดิติั�งบนหีลังคา

2,108 ลา้นิรูป่

101 ลา้นิบาที่

0.45 ลา้นิ
เดำอรแ์ฮมู

สำหรฐัอาหรบั
เอมูิเรตสำ์

2,108 ลา้นิรูป่

101 ลา้นิบาที่

-

80

100

89

1,587,268

107,000

384,590

2,078,858

-

28,401

-

28,401

80

100

-

1,587,268

107,000

-

1,694,268

-

-

-

-

TPAC PACKAGING INDIA 
PRIVATE LIMITED

บรษิัทัี่ ที่แ่พิคั แพิคัเกจจิ�ง
(บางนิา) จำากดัำ

SUN PACKAGING
SYSTEMS (FZC)

รวิมู

สัดส่วนเงินลงทุน ริาคาทุน เงินปันผลริบัในริะหีว่างปีทนุเริยีกัชำาริะแลว้บริษิัทั

2562 2562 2562 25622561 2561 2561 2561

 (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)  (พิันิบาที่)  (พิันิบาที่) (พิันิบาที่)  (พิันิบาที่)

เมูื�อวิันิที่่� 4 กรกฎาคัมู 2562 ที่่�ประชุีมูวิิสำามูัญผูู้้ถึือหุ้นิข้องบรษิััที่ฯ 
คัรั�งที่่� 1/2562 มู่มูติอนิุมูัติการเข้้าซืื้�อหุ้นิในิสำัดำสำ่วินิรอ้ยละ 89 ข้อง 
Sun Packaging Systems (FZC) ซึื้�งเปน็ิบรษิัทัี่จำากดัำที่่�จดำที่ะเบย่นิ 
จดัำตั�งในิเข้ตปลอดำอากรระหวิา่งประเที่ศข้องที่า่อากาศยานิชีารจ์าห ์
(Sharjah Airport International Free Zone) ในิประเที่ศสำหรฐั 
อาหรบัเอมูเิรตสำ ์และประกอบธรุกจิผู้ลติบรรจภุูณัฑ์ท์ี่่�ที่ำาจากพิลาสำตกิ
โดำยพิจิารณาค่ัาตอบแที่นิและค่ัาใช้ีจา่ยที่ั�งหมูดำในิการเข้า้ที่ำาธรุกรรมู
ไมูเ่กนิิ 14.80 ลา้นิเหรย่ญสำหรฐัอเมูรกิาหรอืประมูาณ 472.09 ลา้นิบาที่ 
ตามูที่่�อนิุมูัติและเสำนิอโดำยที่่�ประชุีมูคัณะกรรมูการบริษััที่ฯคัรั�งที่่� 
2/2562 เมูื�อวินัิที่่� 24 เมูษัายนิ 2562

เมูื�อวิันิที่่� 15 พิฤศจิกายนิ 2560 บรษิััที่ฯไดำ้ลงนิามูในิสำัญญาดำำาเนิินิ
การและสำญัญาระหวิา่งผูู้้ถึอืหุน้ิระหว่ิางบรษิัทัี่ฯ Sunrise Containers 
Limited และกลุ่มูผูู้้ถึือหุ้นิเดำิมู โดำยกลุ่มูผูู้้ถึือหุ้นิเดำิมูมู่สำิที่ธิในิการ
ข้ายหุน้ิ (put options) เพิื�อข้ายหุน้ิ TPAC Packaging India Private 
Limited ข้องหุน้ิออกใหมูใ่นิสำดัำสำว่ินิรอ้ยละ 20 ที่ั�งหมูดำใหแ้กบ่รษิัทัี่ฯ 

เมืู�อวินัิที่่� 24 เมูษัายนิ 2562 บรษิัทัี่ฯไดำล้งนิามูในิสำญัญาระหว่ิางผูู้ถ้ึอื
หุ้นิระหวิา่งบรษิัทัี่ฯ Sun Packaging Systems (FZC) และ Kishore 
Kumar Tarachand Bhatia โดำยบรษิััที่ฯมู่สำิที่ธิในิการซืื้�อหุ้นิ (call 

เมูื�อวินัิที่่� 26 กมุูภูาพินัิธ ์2562 ที่่�ประชุีมูคัณะกรรมูการบรษิัทัี่ฯคัรั�งที่่� 
1/2562 และที่่�ประชุีมูคัณะกรรมูการข้องบรษิัทัี่ ที่แ่พิคั แพิคัเกจจิ�ง 
(บางนิา) จำากดัำ คัรั�งที่่� 1/2562 มูมู่ติอนิมุูตัใิหบ้รษิัทัี่ ที่แ่พิคั แพิคัเกจจิ�ง 
(บางนิา) จำากดัำ จดัำตั�งบรษิัทัี่ยอ่ยโดำยมูส่ำดัำสำว่ินิการถึอืหุน้ิรอ้ยละ 100 

เมูื�อวินัิที่่� 30 กรกฎาคัมู 2562 บรษิัทัี่ฯไดำร้บัการอนิมุูตัจิาก Sharjah 
Airport International Free Zone Authority ในิการเข้า้ที่ำาธรุกรรมู
และไดำ้จ่ายค่ัาตอบแที่นิเพิื�อซืื้�อหุ้นิในิสำัดำสำ่วินิรอ้ยละ 89 ข้อง Sun 
Packaging Systems (FZC) เป็นิจำานิวินิเงินิ 12.74 ล้านิเหรย่ญ 
สำหรฐัอเมูรกิาหรอื 393.43 ลา้นิบาที่ เพิื�อใหไ้ด้ำมูาซึื้�งหุ้นิจำานิวินิ 267 หุน้ิ 
มูลูคัา่ที่่�ตราไวิหุ้น้ิละ 1,500 เดำอรแ์ฮมูสำหรฐัอาหรบัเอมูเิรตสำ ์โดำย Bhatia 
Investment Holding Limited จะเปน็ิผูู้ถ้ึอืหุน้ิในิสำดัำสำว่ินิรอ้ยละ 11 
ตอ่ไป 

และบรษิััที่ฯมู่สำิที่ธิในิการซืื้�อหุ้นิ (call options) เพิื�อซืื้�อหุ้นิ TPAC 
Packaging India Private Limited ข้องหุ้นิออกใหมู่ในิสำัดำสำ่วินิ 
รอ้ยละ 20 ทัี่�งหมูดำจากกลุมู่ผูู้ถ้ึอืหุ้นิเดิำมู โดำยรายละเอย่ดำการใช้ีสำทิี่ธิ
ไดำแ้สำดำงในิหมูายเหตปุระกอบงบการเงนิิข้อ้ 23

options) เพิื�อซืื้�อหุน้ิ Sun Packaging Systems (FZC) ในิสำดัำสำว่ินิ 
รอ้ยละ 11 ที่ั�งหมูดำจาก Bhatia Investment Holding Limited โดำย
รายละเอย่ดำการใช้ีสำทิี่ธไิดำแ้สำดำงในิหมูายเหตปุระกอบงบการเงนิิข้อ้ 23

เพิื�อลงทุี่นิในิธรุกิจพิลังงานิแสำงอาทิี่ตย์ท่ี่�ติดำตั�งบนิหลังคัา โดำยมู่ทุี่นิ 
จดำที่ะเบ่ยนิไมู่เกินิ 30 ล้านิบาที่ แบ่งเป็นิหุ้นิสำามูัญจำานิวินิ ไมู่เกินิ 
3,000,000 หุน้ิ มูลูค่ัาที่่�ตราไวิหุ้น้ิละ 10 บาที่
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13.2 ริายละเอยีดของบริษิัทัย่อยซึื้�งมสีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีำานาจำควบคุมที�มสีาริะสำาคญั

13.3 ข้อมูลทางกัาริเงินโดยสริุปของบริษิััทย่อยที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจำควบคุมที�มีสาริะสำาคัญ ซึื้�งเป็นข้อมูลกั่อนกัาริติัดริายกัาริ 
ริะหีวา่งกันั

20

11

20

-

56,427

48,680

22,426

1,280

-

-

39,934

-

(8,846)

-

-

-

TPAC PACKAGING INDIA 
PRIVATE LIMITED

SUN PACKAGING
SYSTEMS (FZC)

TPAC PACKAGING INDIA 
PRIVATE LIMITED

TPAC PACKAGING INDIA 
PRIVATE LIMITED

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำานาจำควบคุมของ

บริษิััทย่อยสะสม

กัำาไริ (ขาดทุน) ที่แบ่งใหี้กัับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจำ
ควบคุมของบริษิััทย่อย

ในริะหีว่างปี

เงินปันผลจำ่ายใหี้กัับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจำ
ควบคุมของบริษิััทย่อย                 

ในริะหีว่างปี

สดัสว่นที�ถอ่โดย
สว่นไดเ้สยี

ที�ไมม่อีำานาจำควบคมุบริษิัทั

2562 2562 2562 25622561 2561 2561 2561

 (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)  (พิันิบาที่) (พิันิบาที่)  (พิันิบาที่) (พิันิบาที่) (พิันิบาที่)  (พิันิบาที่)

สริุปริายกัาริฐานะทางกัาริเงิน

สริุปริายกัาริกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสริจ็ำ

538

2,085

158

1,052

1,913

115

(210)

(95)

141

49

33

4

133

12

(11)

1

608

2,311

215

1,191

711

(44)

-

(44)

-

-

-

-

-

-

-

-

สำนิิที่รพัิยห์มูนุิเวิย่นิ

สำนิิที่รพัิยไ์มู่หมูนุิเวิย่นิ

หน่ิ�สำนิิหมูนุิเวิย่นิ

หน่ิ�สำนิิไมูห่มูนุิเวิย่นิ

รายไดำ้

กำาไร (ข้าดำทุี่นิ) 

กำาไรข้าดำทุี่นิเบด็ำเสำรจ็อื�นิ

กำาไรข้าดำทุี่นิเบด็ำเสำรจ็รวิมู

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

 (หีน่วย: ล้านบาท)

 (หีน่วย: ล้านบาท)

SUN PACKAGING
SYSTEMS (FZC)

SUN PACKAGING
SYSTEMS (FZC)

สำาหีริบัปีสิ�นสดุ
วนัที� 31 ธินัวาคม

สำาหีริบัปีสิ�นสดุ
วนัที� 31 ธินัวาคม
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TPAC PACKAGING INDIA 
PRIVATE LIMITED

สริุปริายกัาริกัริะแสเงินสด

174

(115)

(91)

(32)

47

(54)

-

(7)

193

(2,427)

2,279

45

-

-

-

-

กระแสำเงนิิสำดำจากกจิกรรมูดำำาเนิินิงานิ

กระแสำเงนิิสำดำจากกจิกรรมูลงทุี่นิ

กระแสำเงนิิสำดำจากกจิกรรมูจดัำหาเงนิิ

เงนิิสำดำและรายการเท่ี่ยบเที่า่เงนิิสำดำเพิิ�มูข้ึ�นิ (ลดำลง) สำทุี่ธิ

2562 25622561 2561

 (หีน่วย: ล้านบาท)

SUN PACKAGING
SYSTEMS (FZC)

สำาหีริบัปีสิ�นสดุ
วนัที� 31 ธินัวาคม

สำาหีริบัปีสิ�นสดุ
วนัที� 31 ธินัวาคม

54,275

66,822

137,050

-

-

(74)

258,073

35,666

-

-

-

(20,750)

272,989

207,556

5,048

163,206

-

-

(89)

375,721

3,585

65,624

3,136

(2,106)

(18,879)

427,081

12,049

2,282

5,788

-

(1,001)

(3)

19,115

4,079

1,041

402

(1,293)

(436)

22,908

14,097

28

3,147

-

(1,815)

(2)

15,455

-

130

-

(599)

(344)

14,642

12,584

15,958

16,354

(12,020)

-

(7)

32,869

137,971

-

(123,556)

(3,561)

(684)

43,039

1,265,983

61,236

625,378

12,020

(6,913)

(306)

1,957,398

47,136

39,692

120,018

(32,007)

(62,208)

2,070,029

1,566,544

151,374

950,923

-

(9,729)

(481)

2,658,631

228,437

106,487

-

(39,566)

(103,301)

2,850,688

ริาคาทนุ

ณ วินัิที่่� 1 มูกราคัมู 2561

ซืื้�อเพิิ�มู

เพิิ�มูข้ึ�นิจากการซืื้�อ/คัวิบรวิมูกจิการ (ปรบัปรงุใหมู่)

โอนิเข้า้ (ออก)

จำาหน่ิาย/ตดัำจำาหน่ิาย

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561 (ปรบัปรงุใหมู่)

ซืื้�อเพิิ�มู

เพิิ�มูข้ึ�นิจากการซืื้�อกจิการ

โอนิเข้า้ (ออก)

จำาหน่ิาย/ตดัำจำาหน่ิาย

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

(หีน่วย: พันบาท)

ที�ดนิและ
สิ�งปริบัปริงุที�ดนิ

เคริ่�องจัำกัริ
และอปุกัริณ์ ริวม

งบกัาริเงนิริวม

อาคาริและ
สิ�งปริบัปริงุอาคาริ

เคริ่�องติกัแต่ิงและ
อปุกัริณ์สำานักังาน ยานพาหีนะ

สนิทริพัย์
ริะหีว่างกัอ่สริา้ง

14. ที�ดิน อาคาริ และอุปกัริณ์
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54,275

-

-

-

54,275

-

-

-

54,275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

258,073

272,989

207,556

1,202

-

-

208,758

1,164

-

-

209,922

119,522

9,804

-

59

129,385

20,223

(67)

(1,086)

148,455

-

-

246,336

278,626

12,049

1,031

-

(747)

12,333

2,590

-

(16)

14,907

8,489

1,975

(768)

10

9,706

4,251

(1,293)

(207)

12,457

-

-

9,409

10,451

14,097

-

-

(1,806)

12,291

-

-

-

12,291

11,379

1,155

(1,806)

5

10,733

1,623

(127)

(75)

12,154

-

-

4,722

2,488

12,584

23,917

(12,020)

-

24,481

31,593

(30,452)

-

25,622

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,869

43,039

1,265,983

17,351

12,020

(4,268)

1,291,086

42,286

30,452

(13,292)

1,350,532

879,894

150,210

(3,325)

1,057

1,027,836

209,993

(29,390)

(11,533)

1,196,906

117

117

929,445

873,006

1,566,544

43,501

-

(6,821)

1,603,224

77,633

-

(13,308)

1,667,549

1,019,284

163,144

(5,899)

1,131

1,177,660

236,090

(30,877)

(12,901)

1,369,972

117

117

1,480,854

1,480,599

163,144

236,090

ริาคาทนุ

ณ วินัิที่่� 1 มูกราคัมู 2561

ซืื้�อเพิิ�มู

โอนิเข้า้ (ออก)

จำาหน่ิาย/ตดัำจำาหน่ิาย

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561

ซืื้�อเพิิ�มู

โอนิเข้า้ (ออก)

จำาหน่ิาย/ตดัำจำาหน่ิาย

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

คา่เส่�อมริาคาสะสม

ณ วินัิที่่� 1 มูกราคัมู 2561

คัา่เสำื�อมูราคัาสำำาหรบัปี

คัา่เสำื�อมูราคัาสำำาหรบัสำว่ินิที่่�จำาหน่ิาย/ตดัำจำาหน่ิาย

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561

คัา่เสำื�อมูราคัาสำำาหรบัปี

คัา่เสำื�อมูราคัาสำำาหรบัสำว่ินิที่่�จำาหน่ิาย/ตัดำจำาหน่ิาย

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

คา่เผ่�อกัาริดอ้ยคา่

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

มลูคา่สทุธิติิามบญัชี

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561 (ปรบัปรงุใหมู่)

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

คา่เส่�อมริาคาสำาหีริบัปี

2561 (จำานิวินิ 161 ลา้นิบาที่ รวิมูอยูใ่นิตน้ิที่นุิการผู้ลติ สำว่ินิท่ี่�เหลอืรวิมูอยูใ่นิคัา่ใช้ีจา่ยในิการข้ายและบรหิาร)

2562 (จำานิวินิ 217 ลา้นิบาที่ รวิมูอยูใ่นิตน้ิที่นุิการผู้ลติ สำว่ินิท่ี่�เหลอืรวิมูอยูใ่นิคัา่ใช้ีจา่ยในิการข้ายและบรหิาร)

(หีน่วย: พันบาท)

(หีน่วย: พันบาท)

ที�ดนิและ
สิ�งปริบัปริงุที�ดนิ

ที�ดนิและ
สิ�งปริบัปริงุที�ดนิ

เคริ่�องจัำกัริ
และอปุกัริณ์

เคริ่�องจัำกัริ
และอปุกัริณ์

ริวม

ริวม

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

งบกัาริเงนิริวม

อาคาริและ
สิ�งปริบัปริงุอาคาริ

อาคาริและ
สิ�งปริบัปริงุอาคาริ

เคริ่�องติกัแต่ิงและ
อปุกัริณ์สำานักังาน

เคริ่�องติกัแต่ิงและ
อปุกัริณ์สำานักังาน

ยานพาหีนะ

ยานพาหีนะ

สนิทริพัย์
ริะหีว่างกัอ่สริา้ง

สนิทริพัย์
ริะหีว่างกัอ่สริา้ง
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,275

54,275

119,522

7,440

-

126,962

7,503

-

134,465

-

-

81,796

75,457

8,489

1,291

(746)

9,034

1,551

(16)

10,569

-

-

3,299

4,338

11,379

972

(1,806)

10,545

854

-

11,399

-

-

1,746

892

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,481

25,622

879,894

100,742

(3,107)

977,529

90,734

(13,292)

1,054,971

117

117

313,440

295,444

1,019,284

110,445

(5,659)

1,124,070

100,642

(13,308)

1,211,404

117

117

479,037

456,028

110,445

100,642

คา่เส่�อมริาคาสะสม

ณ วินัิที่่� 1 มูกราคัมู 2561

คัา่เสำื�อมูราคัาสำำาหรบัปี

คัา่เสำื�อมูราคัาสำำาหรบัสำว่ินิที่่�จำาหน่ิาย/ตดัำจำาหน่ิาย

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561

คัา่เสำื�อมูราคัาสำำาหรบัปี

คัา่เสำื�อมูราคัาสำำาหรบัสำว่ินิที่่�จำาหน่ิาย/ตัดำจำาหน่ิาย

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

คา่เผ่�อกัาริดอ้ยคา่

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

มลูคา่สทุธิติิามบญัชี

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561 (ปรบัปรงุใหมู่)

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

คา่เส่�อมริาคาสำาหีริบัปี

2561 (จำานิวินิ 108 ลา้นิบาที่ รวิมูอยูใ่นิตน้ิที่นุิการผู้ลติ สำว่ินิท่ี่�เหลอืรวิมูอยู่ในิคัา่ใช้ีจา่ยในิการข้ายและบรหิาร)

2562 (จำานิวินิ 98 ลา้นิบาที่ รวิมูอยูใ่นิตน้ิที่นุิการผู้ลติ สำว่ินิท่ี่�เหลอืรวิมูอยูใ่นิคัา่ใช้ีจา่ยในิการข้ายและบรหิาร)

(หีน่วย: พันบาท)

ที�ดนิและ
สิ�งปริบัปริงุที�ดนิ

เคริ่�องจัำกัริ
และอปุกัริณ์ ริวม

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

อาคาริและ
สิ�งปริบัปริงุอาคาริ

เคริ่�องติกัแต่ิงและ
อปุกัริณ์สำานักังาน ยานพาหีนะ

สนิทริพัย์
ริะหีว่างกัอ่สริา้ง

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยมูอ่าคัารและอปุกรณ์
จำานิวินิหนึิ�งซึื้�งตดัำคัา่เสำื�อมูราคัาหมูดำแลว้ิแตย่งัใช้ีงานิอยู ่ มููลค่ัาตามู
บญัช่ีก่อนิหกัคัา่เสำื�อมูราคัาสำะสำมูข้องสำนิิที่รพัิยด์ำงักลา่วิมู่จำานิวินิเงนิิ 
1,108 ลา้นิบาที่ (เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: 758 ลา้นิบาที่) (31 ธนัิวิาคัมู 2561: 
1,000 ลา้นิบาที่ (เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: 670 ลา้นิบาที่))  ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 
2562 บรษิัทัี่ฯไดำน้ิำาเคัรื�องจกัรที่ั�งหมูดำข้องบรษิัทัี่ ที่แ่พิคั แพิคัเกจจิ�ง 
(บางนิา) จำากดัำ ซึื้�งมูมู่ลูคัา่สำทุี่ธติามูบญัช่ีเปน็ิจำานิวินิเงนิิ 45 ลา้นิบาที่ 
(31 ธนัิวิาคัมู 2561: 59 ลา้นิบาที่) ไปคัำาประกนัิเงนิิกูร้ะยะยาวิจากธนิาคัาร 

ตามูที่่�กลา่วิไวิใ้นิหมูายเหตปุระกอบงบการเงนิิข้อ้ 21 นิอกจากน่ิ� ที่่�ดำนิิ 
อาคัารและอุปกรณ์ที่ั�งหมูดำข้อง TPAC Packaging India Private 
Limited จำานิวินิ 2,077 ล้านิรูปี (2561: 2,042 ล้านิรูปี) เป็นิหลัก
ประกันิสำำาหรบัหุ้นิกู้ระยะยาวิตามูท่ี่�กล่าวิไวิ้ในิหมูายเหตุประกอบ 
งบการเงินิข้้อ 22 รวิมูถึึงท่ี่�ดำินิ อาคัารและอุปกรณ์บางสำ่วินิข้อง
บริษััที่ย่อยดัำงกล่าวิถึูกนิำามูาคัำาประกันิเงินิเบิกเกินิบัญช่ีธนิาคัาร
ตามูที่่�กลา่วิไวิใ้นิหมูายเหตปุระกอบงบการเงนิิข้อ้ 18
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มูลูคัา่ตามูบญัช่ีข้องสำนิิที่รพัิยไ์มูมู่ต่วัิตนิ ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 และ 2561 แสำดำงได้ำดำงัน่ิ�

-

-

222,946

(122)

222,824

-

-

(22,687)

200,137

-

3,099

(47)

3,052

8,399

(704)

10,747

-

-

219,772

189,390

-

-

180,238

(97)

180,141

-

73,572

(19,973)

233,740

-

8,296

(126)

8,170

26,721

(1,933)

32,958

-

-

171,971

200,782

7,279

1,065

812

(1)

9,155

3,207

-

(82)

12,280

3,364

565

-

3,929

1,457

(35)

5,351

510

510

4,716

6,419

7,279

1,065

403,996

(220)

412,120

3,207

73,572

(42,742)

446,157

3,364

11,960

(173)

15,151

36,577

(2,672)

49,056

510

510

396,459

396,591

ณ วินัิที่่� 1 มูกราคัมู 2561

ซืื้�อเพิิ�มู

เพิิ�มูข้ึ�นิจากการซืื้�อ/คัวิบรวิมูกจิการ

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561

ซืื้�อเพิิ�มู

เพิิ�มูข้ึ�นิจากการซืื้�อกจิการ

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

คา่ติดัจำำาหีน่ายสะสม

ณ วินัิที่่� 1 มูกราคัมู 2561

คัา่ตดัำจำาหน่ิายสำำาหรบัปี

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561

คัา่ตดัำจำาหน่ิายสำำาหรบัปี

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

คา่เผ่�อกัาริดอ้ยคา่

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

มลูคา่สทุธิติิามบญัชี

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

(หีน่วย: พันบาท)

เคริ่�องหีมายกัาริค้า ริวม

งบกัาริเงนิริวม

ความสัมพันธิ ์      
กับัลูกัคา้

ซื้อฟติแ์วริ์
คอมพิวเติอริ์

15. สินทริพัย์ไม่มีติัวติน

(ปรบัปรุงใหมู)่
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7,279

7,279

2,434

9,713

3,364

482

3,846

664

4,510

510

510

2,923

4,693

7,279

7,279

2,434

9,713

3,364

482

3,846

664

4,510

510

510

2,923

4,693

ริาคาทนุ

ณ วินัิท่ี่� 1 มูกราคัมู 2561

ณ วินัิท่ี่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561

ซืื้�อเพิิ�มู

ณ วินัิท่ี่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

คา่ติดัจำำาหีน่ายสะสม

ณ วินัิท่ี่� 1 มูกราคัมู 2561

คัา่ตดัำจำาหน่ิายสำำาหรบัปี

ณ วินัิท่ี่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561

คัา่ตดัำจำาหน่ิายสำำาหรบัปี

ณ วินัิท่ี่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

คา่เผ่�อกัาริดอ้ยค่า

ณ วินัิท่ี่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561

ณ วินัิท่ี่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

มลูคา่สทุธิติิามบญัชี

ณ วัินิท่ี่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561

ณ วินัิท่ี่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

ซื้อฟติแ์วริ ์
คอมพิวเติอริ์

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

ริวม

(หีน่วย: พันบาท)

สนิทริพัยไ์มม่ตีิวัตินที�ไดม้าริะหีวา่งป ี2562

สนิทริพัยไ์มม่ตีิวัตินที�ไดม้าริะหีวา่งป ี2561

บรษิัทัี่ฯไดำป้ระเมูนิิสำนิิที่รพัิยท์ี่่�ระบุไดำ ้ณ วินัิที่่�ซืื้�อกจิการ Sun Packaging 
Systems (FZC) โดำยไดำร้บัคัวิามูสำมัูพินัิธก์บัลกูคัา้ข้อง Sun Packaging

TPAC Packaging India Private Limited ไดำป้ระเมูนิิสำนิิที่รพัิยท์ี่่�ระบไุดำ ้ณ วินัิที่่�คัวิบรวิมูกจิการระหวิา่ง TPAC Packaging India Private 
Limited และ Sunrise Containers Limited ดำงัน่ิ�

Systems (FZC) ซึื้�งเป็นิคัู่คั้ากันิเป็นิระยะเวิลานิานิ คัิดำเป็นิมููลคั่า 
ประมูาณ 74 ลา้นิบาที่ โดำยคัาดำวิา่มูอ่ายกุารใหป้ระโยชีน์ิ 7.5 ปี

บริษััที่ย่อยไดำ้รับเคัรื�องหมูายการค้ัา “Sunpet” ซึื้�งจดำที่ะเบ่ยนิในิ
4 ประเที่ศ ได้ำแก ่อนิิเดำย่, ซื้าอดุำอิาระเบย่, สำหราชีอาณาจกัร และสำหรฐั 
อาหรบัเอมูเิรตสำ ์คัดิำเปน็ิมูลูคัา่ประมูาณ 223 ลา้นิบาที่ โดำยคัาดำวิา่ 
มูอ่ายกุารใหป้ระโยชีน์ิ 25 ปี

เคริ่�องหีมายกัาริค้า ความสัมพันธิ์กัับลูกัค้า

บรษิััที่ย่อยได้ำรบัคัวิามูสำัมูพิันิธก์ับลูกค้ัาข้อง Sunrise Containers 
Limited ซึื้�งเปน็ิคู่ัคั้ากันิเปน็ิระยะเวิลานิานิ คัิดำเปน็ิมููลค่ัาประมูาณ 
180 ลา้นิบาที่ โดำยคัาดำวิา่มูอ่ายกุารใหป้ระโยชีน์ิ 7.5 ปี

1 2
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รายการเปล่�ยนิแปลงข้องคัา่คัวิามูนิิยมูในิงบการเงนิิรวิมูสำำาหรบัปสีำิ�นิสำดุำวินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 และ 2561 สำรุปไดำด้ำงัน่ิ�

บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ย่อยปนัิสำว่ินิค่ัาคัวิามูนิิยมูที่่�เกดิำจากการรวิมูกิจการ
ที่่�มู่อายุการให้ประโยชีน์ิไมู่ที่ราบแน่ินิอนิให้กับหน่ิวิยสำินิที่รพัิย์เพิื�อ
ที่ดำสำอบการดำอ้ยคัา่ประจำาปี โดำยพิจิารณามูลูคัา่ที่่�คัาดำว่ิาจะไดำร้บัคันืิ
ข้องหน่ิวิยสำนิิที่รพัิยท์ี่่�ก่อใหเ้กดิำเงนิิสำดำจากมูลูค่ัาจากการใช้ีสำนิิที่รพัิย ์
โดำยประมูาณการกระแสำเงินิสำดำในิอนิาคัตที่่�กิจการคัาดำวิ่าจะได้ำรบั
อา้งองิจากประมูาณการที่างการเงินิซึื้�งไดำ้รบัอนิมุูัติจากฝ่า่ยบรหิาร 

ฝ่า่ยบรหิารพิจิารณาอตัราการเติบโตข้องรายไดำจ้ากผู้ลประกอบการ
ในิอดำต่ การคัาดำการณ์การเติบโตข้องตลาดำ และกำาลงัการผู้ลติ และ
อตัราคัดิำลดำเปน็ิอตัรากอ่นิภูาษัท่ี่่�สำะท้ี่อนิถึงึคัวิามูเสำ่�ยงซึื้�งเปน็ิลกัษัณะ

TPAC PACKAGING INDIA 
PRIVATE LIMITED

-

942,636

942,636

-

(96,436)

846,200

-

942,636

942,636

168,733

(101,231)

1,010,138

-

-

-

168,733

(4,795)

163,938

ยอดำคังเหลอื ณ วินัิที่่� 1 มูกราคัมู 2561

เพิิ�มูข้ึ�นิจากการซืื้�อบรษิัทัี่ยอ่ย (ปรบัปรงุใหมู่)

ยอดำคังเหลอื ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2561 (ปรบัปรงุใหมู่)

เพิิ�มูข้ึ�นิจากการซืื้�อบรษิัทัี่ยอ่ย

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ยอดำคังเหลอื ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

(หีน่วย: พันบาท)

SUN PACKAGING
SYSTEMS (FZC) ริวม

16. ค่าความนิยม

ประมูาณการกระแสำเงนิิสำดำดัำงกลา่วิคัรอบคัลมุูระยะเวิลา 5 ปสีำำาหรบั
ที่ั�งสำองบรษิัทัี่

ข้้อสำมูมูติที่่�สำำาคััญในิการคัำานิวิณมููลค่ัาจากการใช้ีสำินิที่รพัิย์ สำรุปไดำ ้
ดำงัน่ิ�

เฉพิาะท่ี่�เก่�ยวิข้้องกับสำ่วินิงานินัิ�นิๆ ฝ่า่ยบรหิารพิิจารณาแล้วิเชืี�อว่ิา
คัา่คัวิามูนิิยมูไมู่เกดิำการดำอ้ยคัา่

TPAC PACKAGING INDIA 
PRIVATE LIMITED

4% - 10%

12%

4%

9.6%

อตัราการเตบิโตข้องรายได้ำ

อตัราคัดิำลดำก่อนิภูาษั่

SUN PACKAGING
SYSTEMS (FZC)

17. ภาษีัเงินได้หีักั ณ ที�จำ่าย 

22,844

35,562

34,813

93,219

22,844

35,546

34,811

93,201

22,844

35,562

-

58,406

22,844

35,546

-

58,390

ภูาษัเ่งนิิไดำห้กั ณ ท่ี่�จ่ายสำำาหรบัป ี2560

ภูาษัเ่งนิิไดำห้กั ณ ท่ี่�จ่ายสำำาหรบัป ี2561

ภูาษัเ่งนิิไดำห้กั ณ ท่ี่�จ่ายสำำาหรบัป ี2562

รวิมู

2562 25622561 2561

งบกัาริเงนิริวม งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

(หีน่วย: พันบาท)

บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยแสำดำงภูาษั่เงินิไดำ้หัก ณ ที่่�จ่ายเป็นิสำินิที่รพัิย ์
เนืิ�องจากบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยไดำ้ใช้ีสำิที่ธิในิการข้อคัืนิภูาษั่ข้้างต้นิ 

อยา่งไรกต็ามู มูลูค่ัาที่่�จะไดำร้บัคันืิข้องภูาษัเ่งนิิไดำด้ำงักลา่วิ ข้ึ�นิอยู่กับ 
ผู้ลการตรวิจสำอบข้องเจา้หน้ิาที่่�กรมูสำรรพิากร 
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18. เงินกัู้ย่มริะยะสั�นจำากัธินาคาริ

20. หีนี�สินหีมุนเวียนอ่�น

19. เจำ้าหีนี�กัาริค้าและเจำ้าหีนี�อ่�น

1.73 - 2.52

14,608

9,630

24,238

1.73 - 2.33

377,400

377,400

9,895

2,794

12,689

348,400

348,400

1.99 - 9.55

8,504

6,697

15,201

1.99 - 2.10

286,355

286,355

2,288

2,146

4,434

221,000

221,000

เงนิิกู้ยมืูระยะสำั�นิจากธนิาคัาร

รวิมู

เงนิิรบัลว่ิงหน้ิาคัา่แมูพ่ิมิูพิ์

อื�นิๆ

รวิมู

เงนิิกู้ยมืูระยะสำั�นิจากธนิาคัาร

รวิมู

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

2561

2561

อตัิริาดอกัเบี�ย (ริอ้ยละต่ิอปี)

อตัิริาดอกัเบี�ย (ริอ้ยละต่ิอปี)

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิริวม

(หีน่วย: พันบาท)

(หีน่วย: พันบาท)

(หีน่วย: พันบาท)

ภูายใตส้ำญัญาสำนิิเชืี�อกับธนิาคัารสำำาหรบัเงนิิกูยื้มูระยะสำั�นิและระยะยาวิ 
บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยตอ้งปฏิิบตัติามูเงื�อนิไข้ที่างการเงนิิบางประการ
ตามูที่่�ระบุในิสำัญญา เช่ีนิ การดำำารงอัตราสำ่วินิหน่ิ�สำินิต่อสำ่วินิข้องผูู้้
ถึอืหุน้ิ และอตัราสำว่ินิคัวิามูสำามูารถึในิการชีำาระหน่ิ�ใหเ้ปน็ิไปตามูอตัรา
ท่ี่�กำาหนิดำในิสำญัญา

วิงเงนิิเบกิเกนิิบญัช่ีธนิาคัารข้อง TPAC Packaging India Private 
Limited คัำาประกนัิโดำยการจำานิองที่่�ดิำนิ อาคัารและอปุกรณ์บางสำว่ินิ
ข้องบรษิัทัี่ยอ่ยตามูที่่�กลา่วิไวิใ้นิหมูายเหตปุระกอบงบการเงนิิข้้อ 14

5,658

150,135

14,962

105,982

15,833

292,570

5,328

82,742

11,478

45,963

13,761

159,272

4,488

145,270

11,294

126,503

16,328

303,883

7,878

84,705

7,888

45,868

12,250

158,589

เจา้หน่ิ�การคัา้ - กจิการท่ี่�เก่�ยวิข้อ้งกันิ

เจา้หน่ิ�การคัา้ - กจิการท่ี่�ไมูเ่ก่�ยวิข้อ้งกันิ

เจา้หน่ิ�คัา่ซืื้�อสำนิิที่รพัิยถ์ึาวิร

คัา่ใช้ีจา่ยคัา้งจา่ย

เจา้หน่ิ�อื�นิ

รวิมู

2562 25622561 2561

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

(หีน่วย: พันบาท)
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งบกัาริเงนิริวม

21. เงินกัู้ย่มริะยะยาวจำากัธินาคาริ

-

86,699

663,788

750,487

(3,685)

746,802

(134,989)

611,813

-

-

663,788

663,788

(2,798)

660,990

(114,347)

546,643

72,000

112,614

1,200,000

1,384,614

(5,976)

1,378,638

(208,455)

1,170,183

72,000

-

1,200,000

1,272,000

(4,513)

1,267,487

(192,368)

1,075,119

PRIME RATE - 2

9.50 และตามูท่ี่�ตกลง

MLR - 1.75

ชีำาระคันืิเปน็ิงวิดำที่กุ 3 เดำอืนิ
    เริ�มูตั�งแตว่ินัิท่ี่� 31 กรกฎาคัมู 2561

ชีำาระคันืิเปน็ิงวิดำที่กุ 3 เดำอืนิ
    เริ�มูตั�งแตว่ินัิท่ี่� 26 พิฤศจกิายนิ 2561

ชีำาระคันืิเปน็ิงวิดำที่กุ 3 เดำอืนิ
    เริ�มูตั�งแตว่ินัิท่ี่� 25 กุมูภูาพัินิธ ์2562

1

2

3

รวิมู

หกั: คัา่ธรรมูเน่ิยมูที่างการเงนิิรอตดัำจา่ย

สำทุี่ธิ

หกั: สำว่ินิที่่�ถึงึกำาหนิดำชีำาระภูายในิหนึิ�งปี

เงนิิกูย้มืูระยะยาวิ - สำทุี่ธจิากสำว่ินิท่ี่�ถึึงกำาหนิดำชีำาระภูายในิหนึิ�งปี

2562 25622561 2561

กัาริชำาริะคน่เงนิติน้
อตัิริาดอกัเบี�ย
ติอ่ป ี(ริอ้ยละ)เงนิกัู้ งบกัาริเงนิริวม

(หีน่วย: พันบาท)

การเปล่�ยนิแปลงข้องบัญช่ีเงินิกู้ยืมูระยะยาวิสำำาหรับปีสำิ�นิสำุดำวิันิที่่� 31 ธันิวิาคัมู 2562 มู่รายละเอ่ยดำดำังน่ิ�

1,378,638

374,204

4,062

(998,512)

(1,871)

(9,719)

746,802

1,267,487

374,204

3,586

(982,416)

(1,871)

-

660,990

ยอดำคังเหลอื ณ วินัิท่ี่� 1 มูกราคัมู 2562

บวิก: กูเ้พิิ�มู

ตดัำจำาหน่ิายคัา่ธรรมูเน่ิยมูที่างการเงนิิ

หกั: จา่ยคันืิเงนิิกู้

จา่ยคัา่ธรรมูเน่ิยมูที่างการเงนิิ

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ยอดำคังเหลอื ณ วินัิท่ี่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

งบกัาริเงนิริวม งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

(หีน่วย: พันบาท)

เงนิกัู ้1

เมูื�อวิันิที่่� 24 เมูษัายนิ 2561 บริษััที่ฯได้ำลงนิามูในิสำัญญากู้เงินิกับ
ธนิาคัารแหง่หนึิ�งจำานิวินิเงนิิ 80 ลา้นิบาที่ เพิื�อใช้ีในิการเข้า้ซืื้�อกจิการ
ข้องบรษิัทัี่ ที่แ่พิคั แพิคัเกจจิ�ง (บางนิา) จำากดัำ เงนิิกูด้ำงักลา่วิคัำาประกนัิ
โดำยการจำานิองเคัรื�องจักรและหุน้ิที่ั�งหมูดำในิบรษิัทัี่ ที่แ่พิคั แพิคัเกจจิ�ง 
(บางนิา) จำากัดำ โดำยมู่อัตราดำอกเบ่�ยรอ้ยละ Prime Rate - 2 ต่อป ี
และมูก่ำาหนิดำจา่ยชีำาระคันืิเงนิิตน้ิเปน็ิงวิดำที่กุ 3 เดำอืนิ งวิดำละไมูต่ำากวิา่
4 ลา้นิบาที่ ภูายในิระยะเวิลา 5 ปีนัิบจากวินัิที่่�เบกิเงนิิกู ้ที่ั�งน่ิ� บรษิัทัี่ฯ
ไดำเ้บกิเงนิิกูเ้ตม็ูจำานิวินิเมูื�อวัินิที่่� 30 เมูษัายนิ 2561 

เมูื�อวินัิที่่� 25 พิฤศจกิายนิ 2562 บรษิัทัี่ฯได้ำจา่ยชีำาระคันืิเงนิิกูด้ำงักลา่วิ
กอ่นิกำาหนิดำแลว้ิเตม็ูจำานิวินิ

ภูายใตส้ำญัญาเงนิิกู ้บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ ท่ี่แพิคั แพิคัเกจจิ�ง (บางนิา) จำากดัำ 
ตอ้งปฏิิบตัติามูเงื�อนิไข้ที่างการเงนิิบางประการตามูที่่�ระบใุนิสำญัญา 
เช่ีนิ การดำำารงอัตราสำ่วินิหน่ิ�สำินิต่อสำ่วินิข้องผูู้้ถึือหุ้นิ และอัตราสำ่วินิ
คัวิามูสำามูารถึในิการชีำาระหน่ิ�ใหเ้ปน็ิไปตามูอตัราท่ี่�กำาหนิดำในิสำญัญา 
เปน็ิตน้ิ
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เงนิกัู ้2

เงนิกัู ้3

เงนิกัู ้4

22.1 เมืู�อวินัิที่่� 24 เมูษัายนิ 2561 ที่่�ประชุีมูสำามัูญประจำาปีผูู้ถ้ึอืหุน้ิข้อง
บรษิัทัี่ฯมูมู่ติอนิมุูตักิารออกและเสำนิอข้ายหุน้ิกูภู้ายในิวิงเงนิิไมูเ่กนิิ 2,000
ลา้นิบาที่ โดำยบรษิัทัี่ฯมูอ่ำานิาจในิการกำาหนิดำเงื�อนิไข้และรายละเอย่ดำ
ตา่งๆ ข้องหุน้ิกู ้เช่ีนิ ประเภูที่หุน้ิกู ้หลกัประกนัิ จำานิวินิหุน้ิกูท้ี่่�จะเสำนิอ
ข้ายในิแตล่ะคัรั�ง ราคัาเสำนิอข้ายตอ่หน่ิวิย อายขุ้องหุน้ิกู ้ระยะเวิลา 
ไถึถ่ึอนิ สำทิี่ธใินิการไถึถ่ึอนิกอ่นิกำาหนิดำ อตัราดำอกเบ่�ย วิิธก่ารชีำาระคันืิ
หุ้นิกูแ้ละวิธิก่ารจดัำสำรร เปน็ิตน้ิ ที่ั�งน่ิ� ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 บรษิัทัี่ฯ
ยงัไมู่ไดำอ้อกหุน้ิกูด้ำงักลา่วิ

เมูื�อวินัิที่่� 23 กรกฎาคัมู 2561 ที่่�ประชุีมูคัณะกรรมูการข้องบรษิัทัี่ยอ่ย 
(TPAC Packaging India Private Limited) มู่มูติอนิุมูัติการกู้เงินิ
จากธนิาคัารแห่งหนึิ�งในิประเที่ศอินิเดำ่ย ภูายในิวิงเงินิไมู่เกินิ 1,300 
ลา้นิรูป ีเพิื�อเข้า้ลงที่นุิในิสำดัำสำว่ินิรอ้ยละ 80 ในิ Sunrise Containers 
Limited และเพืิ�อเป็นิเงินิทีุ่นิหมูุนิเว่ิยนิข้องบรษิััที่ย่อย ต่อมูาเมูื�อ 
วินัิที่่� 8 สำงิหาคัมู 2561 บรษิัทัี่ย่อยไดำล้งนิามูในิสำญัญาเงนิิกูก้บัธนิาคัาร             
แหง่หนึิ�งจำานิวินิ 250 ลา้นิรปู ี เงนิิกูด้ำงักลา่วิมูอ่ตัราดำอกเบ่�ยรอ้ยละ 
9.50 ต่อปีในิช่ีวิง 12 เดำือนิแรก นัิบจากวิันิที่่�เบิกเงินิกู้ และอัตรา 
ดำอกเบ่�ยภูายหลงัจาก 12 เดำอืนิแรกจะมูก่ารตกลงกันิใหมูต่ามูเงื�อนิไข้
ท่ี่�ระบุในิสำัญญา เงินิกู้ยืมูดำังกล่าวิไมู่มู่หลักประกันิแต่คัำาประกันิโดำย
บรษิัทัี่ฯ (Corporate Guarantee) ภูายในิวิงเงนิิ 1,150 ลา้นิรปู ีและ

เมูื�อวิันิที่่� 9 สำิงหาคัมู 2561 ที่่�ประชุีมูคัณะกรรมูการบริษััที่ฯมู่มูติ
รบัที่ราบการกู้เงินิจากธนิาคัารในิประเที่ศไที่ยภูายในิวิงเงินิไมู่เกินิ 
1,200 ลา้นิบาที่เพิื�อเปน็ิเงนิิลงที่นุิในิบรษิัทัี่ยอ่ย (TPAC Packaging 
India Private Limited) ต่อมูาเมูื�อวิันิที่่� 16 สำิงหาคัมู 2561 บรษิััที่ฯ
ไดำล้งนิามูในิสำญัญากูเ้งนิิกบัธนิาคัารแหง่หนึิ�งจำานิวินิเงนิิ 1,200 ลา้นิบาที่ 
เงนิิกูย้มืูดำงักลา่วิไมูมู่่หลกัประกนัิ มูอ่ตัราดำอกเบ่�ยรอ้ยละ MLR - 1.75 
ต่อปี และมู่กำาหนิดำจ่ายชีำาระคัืนิเงินิต้นิเป็นิงวิดำทุี่ก 3 เดำือนิ งวิดำละ 
44.4 ลา้นิบาที่ภูายในิระยะเวิลา 7 ปนัีิบจากวินัิที่่�เบกิเงนิิกู ้ที่ั�งน่ิ� บรษิัทัี่ฯ
ไดำเ้บกิเงนิิกูเ้ตม็ูจำานิวินิเมูื�อวัินิที่่� 20 สำงิหาคัมู 2561 เงนิิกูดั้ำงกลา่วิมู่
สำถึานิะเที่า่เที่ย่มูกบัหน่ิ�สำนิิประเภูที่เดำย่วิกนัิอื�นิข้องบรษิัทัี่ฯ (Pari Passu 
Inter Se) 

เมูื�อวิันิที่่� 25 กรกฎาคัมู 2562 บรษิััที่ฯไดำ้ลงนิามูในิสำัญญากู้เงินิกับ
ธนิาคัารแห่งหนึิ�งจำานิวินิเงินิ 12.11 ล้านิเหรย่ญสำหรฐัอเมูรกิาหรอื 
374.20 ลา้นิบาที่ เพิื�อใช้ีในิการเข้า้ซืื้�อกจิการข้อง Sun Packaging 
Systems (FZC) เงินิกู้ดำังกล่าวิคัำาประกันิโดำยการจำานิำาหุ้นิข้อง 
Sun Packaging Systems (FZC) และบัญช่ีเงินิฝ่ากธนิาคัารข้อง
บรษิััที่ฯเพิื�อเป็นิหลักประกันิที่างธุรกิจ โดำยมู่อัตราดำอกเบ่�ยรอ้ยละ
MLR - 1.25 ตอ่ปหีรอืรอ้ยละ MLR ตอ่ปีตามูเงื�อนิไข้ที่่�ระบใุนิสำญัญา 
และมู่กำาหนิดำจ่ายชีำาระคัืนิเงินิต้นิจำานิวินิ 250 ล้านิบาที่ภูายในิ 
เดำอืนิมู่นิาคัมู 2563 และสำว่ินิที่่�เหลอืชีำาระเปน็ิงวิดำที่กุ 3 เดืำอนิ ภูายในิ
ระยะเวิลา 7 ปีนัิบจากวิันิที่่�เบิกเงินิกู้ รวิมูถึึงมู่กำาหนิดำจ่ายชีำาระคืันิ
เงนิิต้นิตามูเงื�อนิไข้ที่่�ระบใุนิสำญัญา ที่ั�งน่ิ� บรษิัทัี่ฯไดำเ้บกิเงนิิกูเ้ตม็ูจำานิวินิ
แลว้ิเมูื�อวินัิที่่� 29 กรกฎาคัมู 2562

22.2 เมูื�อวินัิที่่� 30 มูถิึนุิายนิ 2561 ที่่�ประชุีมูคัณะกรรมูการข้อง TPAC
Packaging India Private Limited มู่มูติอนิุมูัติการออกหุ้นิกู้ไมู่
แปลงสำภูาพิ ไมูมู่ห่ลกัประกนัิ ภูายในิวิงเงนิิไมูเ่กนิิ 500 ลา้นิรปู ีและ              
การออกหุ้นิกูไ้มูแ่ปลงสำภูาพิ มูห่ลกัประกนัิ ภูายในิวิงเงนิิไมู่เกนิิ 1,300 
ล้านิรูปี ภูายในิ 1 ปีนัิบจากวิันิที่่�อนิุมูัติจากที่่�ประชุีมูคัณะกรรมูการ 
เพิื�อเข้า้ลงที่นุิในิสำดัำสำว่ินิรอ้ยละ 80 ในิ Sunrise Containers Limited 
และเพิื�อเปน็ิเงนิิทุี่นิหมุูนิเวิย่นิข้องบรษิัทัี่ยอ่ย โดำยบรษิัทัี่ยอ่ยมูอ่ำานิาจ
ในิการกำาหนิดำเงื�อนิไข้และรายละเอย่ดำตา่งๆ ข้องหุน้ิกู ้

มูก่ำาหนิดำชีำาระคันืิเงนิิตน้ิเปน็ิงวิดำที่กุ 3 เดำอืนิ งวิดำละไมูต่ำากวิา่ 5 ลา้นิรูปี
ภูายในิ 5 ปีนัิบจากวิันิที่่�เบิกเงินิกู้ ที่ั�งน่ิ� บรษิััที่ย่อยไดำ้เบิกเงินิกู้เต็มู
จำานิวินิเมูื�อวินัิที่่� 28 สำงิหาคัมู 2561 

ภูายใต้สำัญญาเงินิกู้ บรษิััที่ย่อยต้องปฏิิบัติตามูเงื�อนิไข้ที่างการเงินิ
บางประการตามูที่่�ระบใุนิสำญัญา เช่ีนิ การดำำารงอตัราสำว่ินิหน่ิ�สำนิิตอ่
สำว่ินิข้องผูู้้ถึอืหุ้นิและอตัราสำว่ินิคัวิามูสำามูารถึในิการชีำาระหน่ิ�ใหเ้ปน็ิไป
ตามูอตัราที่่�กำาหนิดำในิสำญัญา เปน็ิตน้ิ ที่ั�งน่ิ� บรษิัทัี่ยอ่ยตอ้งข้ออนิมุูติั
จากสำถึาบันิการเงินิสำำาหรบัการจ่ายปนัิผู้ลหากมู่อตัราสำ่วินิที่างการ
เงนิิที่่�ตกลงกันิไมูเ่ปน็ิไปตามูเงื�อนิไข้ที่่�กำาหนิดำ

เมูื�อวิันิท่ี่� 22 พิฤศจิกายนิ 2562 บรษิััที่ฯไดำ้ชีำาระคัืนิเงินิกู้ดำังกล่าวิ
กอ่นิกำาหนิดำจำานิวินิ 374.2 ลา้นิบาที่ และมูก่ำาหนิดำจา่ยชีำาระคันืิเงนิิตน้ิ
เปน็ิงวิดำทุี่ก 3 เดืำอนิ จากเดิำมูงวิดำละ 44.4 ลา้นิบาที่เปน็ิงวิดำละ 28.8 
ลา้นิบาที่

ภูายใต้สำัญญาเงินิกู้ บรษิััที่ฯต้องปฏิิบัติตามูเงื�อนิไข้ที่างการเงินิบาง
ประการตามูที่่�ระบใุนิสำญัญา เช่ีนิ การดำำารงอตัราสำว่ินิหน่ิ�สำนิิตอ่สำว่ินิ
ข้องผูู้้ถึือหุ้นิ และอัตราสำ่วินิคัวิามูสำามูารถึในิการชีำาระหน่ิ�ให้เป็นิไป
ตามูอตัราท่ี่�กำาหนิดำในิสำญัญา เปน็ิตน้ิ ทัี่�งน่ิ� บรษิัทัี่ฯตอ้งดำำารงสำดัำสำว่ินิ
เงนิิลงทุี่นิในิบรษิัทัี่ยอ่ย และต้องข้ออนิมุูตัจิากสำถึาบนัิการเงนิิในิเรื�อง
ตา่งๆ รวิมูถึงึการจา่ยปนัิผู้ลและการคัำาประกนัิสำนิิที่รพัิยห์รอืรายไดำ้

เมูื�อวินัิที่่� 22 พิฤศจกิายนิ 2562 บรษิัทัี่ฯได้ำจา่ยชีำาระคันืิเงนิิกูด้ำงักลา่วิ
กอ่นิกำาหนิดำแลว้ิเตม็ูจำานิวินิ

ภูายใต้สำัญญาเงินิกู้ บรษิััที่ฯต้องปฏิิบัติตามูเงื�อนิไข้ที่างการเงินิบาง
ประการตามูที่่�ระบใุนิสำญัญา เช่ีนิ การดำำารงอตัราสำว่ินิหน่ิ�สำนิิตอ่สำว่ินิ
ข้องผูู้้ถึือหุ้นิ และอัตราสำ่วินิคัวิามูสำามูารถึในิการชีำาระหน่ิ�ให้เป็นิไป
ตามูอตัราท่ี่�กำาหนิดำในิสำญัญา เปน็ิตน้ิ ทัี่�งน่ิ� บรษิัทัี่ฯตอ้งดำำารงสำดัำสำว่ินิ
เงินิลงทีุ่นิในิบริษััที่ย่อย และบริษััที่ฯต้องจ่ายชีำาระคืันิเงินิต้นิหาก
บรษิัทัี่ฯไดำร้บัคัา่ธรรมูเน่ิยมูการจดัำการจากบรษิัทัี่ยอ่ย รวิมูถึงึบรษัิัที่ย่อย
ตอ้งประกาศจา่ยเงนิิปนัิผู้ล (หากสำามูารถึที่ำาไดำต้ามูกฎหมูาย) ใหแ้ก ่
บรษิััที่ฯตั�งแต่ปี 2563 เป็นิต้นิไปเป็นิจำานิวินิไมู่น้ิอยกวิ่ารอ้ยละ 90 
ข้องกำาไรสำุที่ธิข้องปีก่อนิเพิื�อนิำาไปจ่ายชีำาระคืันิเงินิต้นิ นิอกจากน่ิ� 
บริษััที่ฯต้องดำำาเนิินิการเพิิ�มูทีุ่นิไมู่น้ิอยกวิ่า 500 ล้านิบาที่ภูายในิ 
ไตรมูาสำที่่� 1 ข้องปี 2563

22. หุ้ีนกัู้ริะยะยาว
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การเปล่�ยนิแปลงข้องบญัช่ีเงนิิกูย้มืูระยะยาวิสำำาหรบัปสีำิ�นิสำดุำวินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 มูร่ายละเอย่ดำดำงัน่ิ�

1 24 สำงิหาคัมู 
2561

24 สำงิหาคัมู 
2566

9.62
 หรอืตามู
เงื่อนิไข้
ที่่่ระบุ

ทีุ่ก 6 เดำือนิ5

รวิมู

หกั: คัา่ใช้ีจา่ยในิการออกหุน้ิกู้รอตัดำจา่ย

สำทุี่ธิ

หกั: สำว่ินิที่่�ถึงึกำาหนิดำชีำาระภูายในิหนึิ�งปี

หีุน้กัูร้ิะยะยาว - สทุธิจิำากัสว่น
ที�ถงึกัำาหีนดชำาริะภายในหีนึ�งปี

หีุน้กัู้ อาย ุ(ป)ีวนัที�ออกัหีุน้กัู้
วนัคริบกัำาหีนด            

ไถถ่อน
อตัิริาดอกัเบี�ย
(ริอ้ยละต่ิอปี) ชำาริะดอกัเบี�ย

536,705

536,705

(18,634)

518,071

(53,671)

464,400

597,545

597,545

(29,696)

567,849

-

567,849

2562 2561

งบกัาริเงนิริวม

567,849

9,001

(58,779)

518,071

-

-

-

-

ยอดำคังเหลอื ณ วินัิท่ี่� 1 มูกราคัมู 2562

บวิก: ตดัำจำาหน่ิายคัา่ใช้ีจา่ยในิการออกหุน้ิกู้

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

ยอดำคังเหลอื ณ วินัิท่ี่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

งบกัาริเงนิริวม งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

(หีน่วย: พันบาท)

เมูื�อวิันิที่่� 24 สำิงหาคัมู 2561 บรษิััที่ย่อยไดำ้ออกหุ้นิกู้ไมู่แปลงสำภูาพิมู่
มูลูคัา่ที่่�ตราไวิห้น่ิวิยละ 1 ลา้นิรปู ีจำานิวินิ 1,300 หน่ิวิย คัดิำเปน็ิจำานิวินิ
เงินิ 1,300 ล้านิรูปี อายุ 5 ปี มู่กำาหนิดำเริ�มูที่ยอยชีำาระคืันิภูายในิ       
18 เดำือนิหลังจากวิันิที่่�ออกหุ้นิกู้ อัตราดำอกเบ่�ยร้อยละ 9.62 ต่อปี
โดำยผูู้้ถึือหุ้นิกู้รายใหญ่สำามูารถึปรบัอัตราดำอกเบ่�ยข้องหุ้นิกู้ไดำ้ หาก
อันิดำับคัวิามูน่ิาเชืี�อถึือข้องหุ้นิกู้ตำากวิ่า BB - จากสำถึาบันิจัดำอันิดำับ
คัวิามูน่ิาเชืี�อถืึอหรอืตามูการตกลงรว่ิมูกันิระหวิ่างผูู้้ถึือหุ้นิรายใหญ่
และบรษิััที่ย่อย หุ้นิกู้ดำังกล่าวิมู่สำถึานิะเที่่าเที่่ยมูกับหน่ิ�สำินิประเภูที่ 
เดำย่วิกันิอื�นิข้องบรษิัทัี่ยอ่ย (Pari Passu Inter Se) และจดำที่ะเบย่นิ 
ในิตลาดำตราสำารหน่ิ� BSE ในิประเที่ศอนิิเดำ่ย ที่ั�งน่ิ� บรษิััที่ย่อยมู่สำิที่ธิ
ไถึถ่ึอนิหุน้ิกูไ้ดำก้อ่นิกำาหนิดำในิสำดัำสำว่ินิที่่�กำาหนิดำไวิ้

ภูายใตข้้อ้กำาหนิดำสำทิี่ธแิละหน้ิาที่่�ข้องผูู้อ้อกหุน้ิกู ้ บรษิัทัี่ยอ่ยตอ้งปฏิิบตัิ
ตามูข้อ้กำาหนิดำและหน้ิาที่่�บางประการตามูที่่�ระบใุนิสำญัญาซึื้�งรวิมูถึงึ
การดำำารงอตัราสำ่วินิหน่ิ�สำินิต่อสำ่วินิข้องผูู้้ถึือหุ้นิ และอตัราสำ่วินิคัวิามู

สำามูารถึในิการชีำาระหน่ิ�ตามูอัตราท่ี่�กำาหนิดำ และบรษิััที่ฯต้องดำำารง
สำดัำสำว่ินิการลงที่นุิในิบรษิัทัี่ยอ่ยที่่� 80% หลกัประกนัิในิการออกหุน้ิกู้
ดำังกล่าวิ คัือ ท่ี่�ดิำนิ อาคัารและอปุกรณ์ทัี่�งหมูดำข้องบรษิััที่ย่อย (หลัง 
การคัวิบรวิมูกิจการระหว่ิาง TPAC Packaging India Private 
Limited และ Sunrise Containers Limited) รวิมูถึงึการคัำาประกันิ 
โดำยบรษิััที่ฯ (Corporate Guarantee) นิอกจากน่ิ� บรษิััที่ย่อยต้อง
นิำาฝ่ากดำอกเบ่�ยที่่�จะถึึงกำาหนิดำชีำาระในิคัรั�งถึัดำไปกับที่รัสำต่ตามูท่ี่�
ระบไุวิใ้นิหมูายเหตปุระกอบงบการเงนิิข้อ้ 12

ในิการออกหุน้ิกู ้ บรษิัทัี่ฯมูค่่ัาใช้ีจา่ยในิการออกหุน้ิกูซึ้ื้�งบันิทึี่กหกัออก
จากมูลูค่ัาหุน้ิกู้และคัา่ใช้ีจา่ย ในิการออกหุน้ิกูต้้องถึกูนิำาไปบนัิที่กึเปน็ิ
สำว่ินิหนึิ�งข้องดำอกเบ่�ย

ยอดำคังเหลอืข้องหุน้ิกูร้ะยะยาวิ ณ วัินิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 มู่ดำงัน่ิ�

23. สนิทริพัยท์ี�เกัดิจำากัสทิธิใินกัาริซ่ื้�อหีุน้ที�ผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีำานาจำควบคมุของบริษัิัทย่อยออกัใหีแ้กั่
บริิษััทฯ/หีนี�สินที�เกัิดจำากัสิทธิิที�ออกัใหี้แกั่ผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจำควบคุมของบริิษััทย่อยในกัาริ
ขายหีุน้ใหีบ้ริษิัทัฯ

TPAC Packaging India Private Limited

เมูื�อวินัิที่่� 15 พิฤศจกิายนิ 2560 บรษิัทัี่ฯไดำล้งนิามูในิสำญัญาดำำาเนิินิการ
และสำญัญาระหวิา่งผูู้ถ้ึอืหุน้ิระหวิา่งบรษิัทัี่ฯ Sunrise Containers 
Limited และกลุ่มูผูู้้ถึือหุ้นิเดำิมู โดำยกลุ่มูผูู้้ถึือหุ้นิเดำิมูมู่สำิที่ธิในิการ
ข้ายหุน้ิ (put options) เพิื�อข้ายหุน้ิ TPAC Packaging India Private 
Limited ข้องหุน้ิออกใหมูใ่นิสำดัำสำว่ินิรอ้ยละ 20 ที่ั�งหมูดำใหแ้กบ่รษิัทัี่ฯ 
โดำยบรษิััที่ฯไมู่สำามูารถึปฏิิเสำธได้ำหากกลุ่มูผูู้้ถึือหุ้นิเดำิมูใช้ีสำิที่ธใินิการ
ข้ายหุน้ิดำงักลา่วิ การใช้ีสำทิี่ธใินิการข้ายหุน้ิที่่�ออกใหแ้กผูู่้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่
ท่ี่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคุัมูข้องบรษิัทัี่ยอ่ยสำรปุไดำด้ำงัน่ิ�

    กัาริใช้สทิธิคิริั�งที� 1
ภูายในิ 90 วินัิหลงัการตรวิจสำอบบญัช่ีข้อง TPAC Packaging India 
Private Limited ที่่�ได้ำรบัการอนิมุูตัใินิที่่�ประชุีมูสำามูญัผูู้ถ้ึอืหุน้ิสำำาหรบั 
รอบปบีญัช่ี 2563 - 2564 แต่ไมูเ่กนิิวินัิที่่� 30 กนัิยายนิ 2564 ผูู้้มูส่ำว่ินิ
ไดำเ้สำย่ที่่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษิัทัี่ยอ่ยมูส่ำทิี่ธใินิการข้ายหุน้ิที่ั�งหมูดำ
ในิราคัาซืื้�อข้ายตามูสำทิี่ธ ิเปน็ิไปตามูเงื�อนิไข้และข้อ้ตกลงในิสำญัญา
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24. สำาริองผลปริะโยชน์ริะยะยาวของพนักังาน

Sun Packaging Systems (FZC)

เมืู�อวินัิที่่� 24 เมูษัายนิ 2562 บรษิัทัี่ฯไดำล้งนิามูในิสำญัญาระหว่ิางผูู้ถ้ึอื
หุ้นิระหวิา่งบรษิัทัี่ฯ Sun Packaging Systems (FZC) และ Kishore 
Kumar Tarachand Bhatia โดำยบรษิััที่ฯมู่สำิที่ธิในิการซืื้�อหุ้นิ (call 
options) เพิื�อซืื้�อหุน้ิ Sun Packaging Systems (FZC) ในิสำดัำสำว่ินิ 
รอ้ยละ 11 ที่ั�งหมูดำจาก Bhatia Investment Holding Limited การ
ใช้ีสำทิี่ธใินิการซืื้�อหุน้ิดำงักลา่วิสำรปุไดำด้ำงัน่ิ�

    กัาริใช้สทิธิคิริั�งที� 1
ภูายในิ 6 เดำือนิหลังจากวิันิที่่� 24 เมูษัายนิ 2565 ในิราคัาซืื้�อข้าย 
ตามูสำทิี่ธ ิเปน็ิไปตามูเงื�อนิไข้และข้อ้ตกลงในิสำญัญา

สำำารองผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิข้องพินัิกงานิ ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 และ 2561 ประกอบด้ำวิย

จำานิวินิเงนิิสำำารองผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิข้องพินัิกงานิซึื้�งเปน็ิเงนิิชีดำเชียพินัิกงานิเมูื�อออกจากงานิ และสำำารองผู้ลประโยชีน์ิอื�นิข้องพินัิกงานิ
แสำดำงไดำด้ำงัน่ิ�

    กัาริใช้สทิธิคิริั�งที� 2
ภูายในิ 6 เดืำอนิหลังจากวิันิที่่� 24 เมูษัายนิ 2567 ในิราคัาซืื้�อข้าย 
ตามูสำทิี่ธ ิเปน็ิไปตามูเงื�อนิไข้และข้อ้ตกลงในิสำญัญา

บริษััที่ฯไดำ้บันิที่ึกสำินิที่รัพิย์ที่่�เกิดำจากสำิที่ธิในิการซืื้�อหุ้นิที่่�ผูู้้มู่สำ่วินิ
ไดำ้เสำ่ยท่ี่�ไมู่มู่อำานิาจคัวิบคัุมูข้องบรษิััที่ย่อยออกให้แก่บรษิััที่ฯจำานิวินิ 
8.8 ลา้นิบาที่ในิงบการเงนิิรวิมูและงบการเงนิิเฉพิาะกจิการ ณ วินัิที่่�
ลงทุี่นิ ตามูที่่�ระบุไวิใ้นิหมูายเหตปุระกอบงบการเงนิิข้อ้ 2.2.2

55,701

3,924

1,461

61,086

35,929

3,403

7,556

1,695

8,766

32,961

3,750

-

36,711

22,227

-

3,955

810

5,468

30,844

3,749

1,336

35,929

21,187

12,484

5,658

727

(1,415)

18,641

3,586

-

22,227

21,187

-

3,859

506

(1,415)

สำำารองเงนิิชีดำเชียพินัิกงานิเมูื�อออกจากงานิ

สำำารองเงนิิรางวิลัการปฏิิบติังานิคัรบกำาหนิดำระยะเวิลา

สำำารองอื�นิ

รวิมู

สำาริองผลปริะโยชน์ริะยะยาวของพนักังานติน้ปี

สำำารองผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิข้องพินัิกงานิ

   เพิิ�มูข้ึ�นิจากการซืื้�อ/คัวิบรวิมูบรษัิัที่ยอ่ย

สว่นที�ริบัริูใ้นกัำาไริหีริอ่ขาดทนุ:

   ตน้ิที่นุิบรกิารในิปจัจบุนัิ 

   ตน้ิที่นุิดำอกเบ่�ย

   ตน้ิที่นุิบรกิารในิอดำต่

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

(หีน่วย: พันบาท)

(หีน่วย: พันบาท)

    กัาริใช้สทิธิคิริั�งที� 2
ในิระหวิ่างวิันิที่่� 29 สำิงหาคัมู 2567 - 28 สำิงหาคัมู 2568 ผูู้้มู่สำ่วินิ
ไดำเ้สำย่ที่่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษิัทัี่ยอ่ยมูส่ำทิี่ธใินิการข้ายหุน้ิที่ั�งหมูดำ
ในิราคัามูลูคัา่ยตุธิรรมู

ณ วิันิที่่� 31 ธันิวิาคัมู 2562 บรษิััที่ฯไดำ้บันิที่ึกหน่ิ�สำินิที่่�เกิดำจากสำิที่ธิที่่�
ออกให้แก่ผูู้้มู่สำ่วินิไดำ้เสำ่ยที่่�ไมู่มู่อำานิาจคัวิบคัุมูข้องบรษิััที่ย่อยในิการ
ข้ายหุน้ิใหบ้รษิัทัี่ฯจำานิวินิ 469 ลา้นิบาที่ในิงบแสำดำงฐานิะการเงนิิรวิมู 
(2561: 463 ลา้นิบาที่)
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บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยคัาดำวิ่าจะจ่ายชีำาระผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิ
ข้องพินัิกงานิภูายในิ 1 ป ีเปน็ิจำานิวินิประมูาณ 8.1 ลา้นิบาที่ (เฉพิาะ 
บรษิัทัี่ฯ: 2.7 ลา้นิบาที่) (31 ธนัิวิาคัมู 2561: 7.0 ลา้นิบาที่ (เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: 
5.3 ลา้นิบาที่))

คัา่ใช้ีจา่ยเก่�ยวิกบัผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิข้องพินัิกงานิรบัรูใ้นิรายการตอ่ไปน่ิ�ในิสำว่ินิข้องกำาไรหรอืข้าดำที่นุิ

ณ วิันิท่ี่� 31 ธันิวิาคัมู 2562 ระยะเวิลาเฉล่�ยถึ่วิงนิำาหนัิกในิการจ่าย
ชีำาระผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิข้องพินัิกงานิข้องบรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ย
ประมูาณ 7 - 17 ป ี(เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: 11 ป)ี (31 ธนัิวิาคัมู 2561: 10 - 12 ป ี
(เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: 10 ปี))

225

8,488

(62)

(4,250)

(664)

61,086

11,848

6,169

18,017

670

4,605

168

(1,192)

-

36,711

5,988

4,245

10,233

1,669

336

(2,566)

(2,173)

22

35,929

3,469

2,916

6,385

1,669

(217)

(2,322)

(1,040)

-

22,227

2,625

1,740

4,365

สว่นที�ริบัริูใ้นกัำาไริขาดทนุเบด็เสริจ็ำอ่�น:

ข้าดำที่นุิจากการประมูาณการตามูหลกัคัณิตศาสำตรป์ระกันิภูยั

    สำว่ินิที่่�เกดิำจากการเปล่�ยนิแปลงข้อ้สำมูมูติ
    ดำา้นิประชีากรศาสำตร์

    สำว่ินิที่่�เกดิำจากการเปล่�ยนิแปลงข้อ้สำมูมูติ
    ที่างการเงนิิ

    สำว่ินิที่่�เกดิำจากการปรบัปรงุจากประสำบการณ์

ผู้ลประโยชีน์ิที่่�จา่ยพินัิกงานิในิระหวิา่งปี

ผู้ลตา่งจากการแปลงคัา่งบการเงนิิ

สำาริองผลปริะโยชน์ริะยะยาวของพนักังานปลายปี

ตน้ิที่นุิข้าย

คัา่ใช้ีจา่ยในิการข้ายและการบรหิาร

รวิมูคัา่ใช้ีจา่ยที่่�รบัรูใ้นิกำาไรหรอืข้าดำทุี่นิ

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

(หีน่วย: พันบาท)

(หีน่วย: พันบาท)

สำมูมูติฐานิที่่�สำำาคัญัในิการประมูาณการตามูหลกัคัณิตศาสำตรป์ระกนัิภูยั สำรปุไดำด้ำงัน่ิ�

อตัราคัดิำลดำ

อตัราการข้ึ�นิเงนิิเดำอืนิ

อตัราการเปล่�ยนิแปลงในิจำานิวินิพินัิกงานิ

(หีน่วย: ริอ้ยละติ่อปี)

1.41 - 7.20

1 - 8

0 - 33

1.59

1 - 5

0 - 33

2.57 - 7.74

1 - 8

0 - 32

2.72

1 - 5

0 - 32

2562 25622561 2561

งบกัาริเงนิริวม งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

ผู้ลกระที่บข้องการเปล่�ยนิแปลงสำมูมูติฐานิที่่�สำำาคัญัต่อมูลูคัา่ปจัจบุนัิข้องภูาระผู้กูพินัิผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิข้องพินัิกงานิ ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 
2562 และ 2561 สำรปุไดำด้ำงัน่ิ�

อตัราคัดิำลดำ

อตัราการข้ึ�นิเงนิิเดำอืนิ

อตัราการเปล่�ยนิแปลงในิจำานิวินิพินัิกงานิ

(หีน่วย: ล้านบาท)

(5.9)

6.3

(4.9)

(3.3)

3.4

(3.5)

6.9

(5.5)

2.1

3.9

(2.9)

1.6

เพิ�มขึ�นริอ้ยละ 1 เพิ�มขึ�นริอ้ยละ 1ลดลงริอ้ยละ 1 ลดลงริอ้ยละ 1

งบกัาริเงนิริวม
ณ วนัที� 31 ธินัวาคม 2562

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ
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จำานิวินิหุน้ิสำามูญัและที่นุิที่่�ออกและชีำาระแลว้ิและสำว่ินิเกนิิมูลูคัา่หุน้ิสำามูญัข้องบรษิัทัี่ฯมูดั่ำงน่ิ�

อตัราคัดิำลดำ

อตัราการข้ึ�นิเงนิิเดำอืนิ

อตัราการเปล่�ยนิแปลงในิจำานิวินิพินัิกงานิ

(หีน่วย: ล้านบาท)

(3.5)

3.7

(2.8)

(1.8)

1.8

(1.9)

4.1

(3.3)

1.1

2.1

(1.5)

0.9

เพิ�มขึ�นริอ้ยละ 1 เพิ�มขึ�นริอ้ยละ 1ลดลงริอ้ยละ 1 ลดลงริอ้ยละ 1

งบกัาริเงนิริวม

ณ วนัที� 31 ธินัวาคม 2561

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

กัาริแกัไ้ขกัฎหีมายที�เกัี�ยวขอ้งกับัอตัิริาคา่ชดเชยกัริณีเลกิัจำา้ง

เมูื�อวินัิที่่� 5 เมูษัายนิ 2562 พิระราชีบญัญตัคิัุมู้คัรองแรงงานิ (ฉบับท่ี่� 7) 
พิ.ศ. 2562 ได้ำประกาศลงในิราชีกิจจานิุเบกษัา ซึื้�งไดำ้กำาหนิดำอัตรา
คั่าชีดำเชียเพิิ�มูเติมูกรณ่นิายจ้างเลิกจ้าง สำำาหรบัลูกจ้างซึื้�งที่ำางานิ
ตดิำตอ่กันิคัรบ 20 ปขี้ึ�นิไปใหมู้ส่ำทิี่ธไิดำร้บัคัา่ชีดำเชียไมู่น้ิอยกวิา่คัา่จา้ง
อตัราสำดุำที่า้ย 400 วินัิ กฎหมูายดัำงกลา่วิจะมูผู่้ลบังคับัใช้ีตั�งแตว่ินัิที่่� 
5 พิฤษัภูาคัมู 2562 เปน็ิต้นิไป การเปล่�ยนิแปลงดำงักลา่วิถึอืเปน็ิการ

ภูายใตบ้ที่บัญญตัขิ้องมูาตรา 116 แหง่พิระราชีบัญญัตบิรษิัทัี่มูหาชีนิ
จำากัดำ พิ.ศ. 2535 บรษิััที่ฯต้องจัดำสำรรกำาไรสำุที่ธิประจำาปีสำ่วินิหนึิ�งไวิ้
เป็นิทีุ่นิสำำารองไมู่น้ิอยกว่ิารอ้ยละ 5 ข้องกำาไรสำุที่ธิประจำาปี หักดำ้วิย 
ยอดำข้าดำที่นุิสำะสำมูยกมูา (ถึา้มู)่ จนิกว่ิาที่นุิสำำารองน่ิ�จะมูจ่ำานิวินิไมูน้่ิอย

เมูื�อวินัิที่่� 15 ตลุาคัมู 2562 ที่่�ประชุีมูวิิสำามูญัผูู้ถ้ึอืหุน้ิข้องบรษิัทัี่ฯคัรั�งท่ี่� 
2/2562 มูมู่ติดำงัน่ิ�

    ลดำที่นุิจดำที่ะเบย่นิข้องบรษิัทัี่ฯจำานิวินิ 1,182,324 หุน้ิ มูลูคัา่ที่่�ตราไวิ ้
หุ้นิละ 1 บาที่ รวิมูเปน็ิเงนิิ 1,182,324 บาที่ ดำว้ิยการตัดำหุน้ิจดำที่ะเบย่นิ
ท่ี่�ยังไมู่ออกจำาหน่ิาย โดำยจดำที่ะเบ่ยนิลดำทีุ่นิกับกระที่รวิงพิาณิชีย์
เมูื�อวินัิที่่� 22 พิฤศจกิายนิ 2562

    เพิิ�มูที่นุิจดำที่ะเบย่นิข้องบรษิัทัี่ฯจำานิวินิ 72,732,324 หุน้ิ มูลูค่ัาที่่�ตรา 
ไวิหุ้น้ิละ 1 บาที่ รวิมูเปน็ิเงนิิ 72,732,324 บาที่ โดำยจดำที่ะเบย่นิเพิิ�มูทุี่นิ
กบักระที่รวิงพิาณิชียเ์มูื�อวัินิที่่� 27 พิฤศจกิายนิ 2562

แก้ไข้โคัรงการสำำาหรบัโคัรงการผู้ลประโยชีน์ิหลังออกจากงานิ และ
มู่ผู้ลกระที่บให้บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยมู่หน่ิ�สำินิสำำารองผู้ลประโยชีน์ิ
ระยะยาวิข้องพินัิกงานิเพิิ�มูข้ึ�นิ 8.8 ล้านิบาที่ (เฉพิาะบรษิััที่ฯ: 5.5 
ล้านิบาที่) บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยบันิที่ึกผู้ลกระที่บจากการเปล่�ยนิ
แปลงดัำงกลา่วิ โดำยรบัรูต้น้ิทุี่นิบรกิารในิอดำต่เปน็ิค่ัาใช้ีจา่ยในิงบกำาไร
ข้าดำทุี่นิข้องปีปจัจบุนัิ

กวิ่าร้อยละ 10 ข้องทุี่นิจดำที่ะเบ่ยนิ สำำารองตามูกฎหมูายดำังกล่าวิ
ไมูส่ำามูารถึนิำาไปจา่ยเงนิิปนัิผู้ลไดำ ้

ในิระหวิา่งป ี2562 บรษิัทัี่ฯไดำโ้อนิกำาไรสำทุี่ธปิระจำาปสีำว่ินิหนึิ�งไวิเ้ปน็ิ
สำำารองตามูกฎหมูายจำานิวินิ 3 ลา้นิบาที่ (2561: ไมู่มู)่

    อนิุมูัติจัดำสำรรหุ้นิสำามูัญเพิิ�มูทุี่นิข้องบริษััที่ฯท่ี่�ออกใหมู่จำานิวินิ 
72,732,324 หุ้นิให้แก่ผูู้้ถึือหุ้นิเดิำมู ในิราคัาเสำนิอข้ายหุ้นิละ 11 บาที่ 
โดำยมู่อัตราจัดำสำรร 3.4898 หุ้นิสำามูัญเดำิมูต่อ 1 หุ้นิสำามูัญเพิิ�มูทีุ่นิ 
และผูู้ถ้ึอืหุน้ิสำามูารถึจองซืื้�อหุน้ิสำามูญัเพิิ�มูที่นุิเกนิิกวิา่สำทิี่ธไิดำ้

ที่ั�งน่ิ� ระหว่ิางวิันิที่่� 14-20 พิฤศจิกายนิ 2562 บรษิััที่ฯไดำ้จัดำสำรรหุ้นิ
เพิิ�มูทีุ่นิจำานิวินิ 72,732,323 หุ้นิ ในิราคัาที่่�เสำนิอข้ายหุ้นิละ 11 บาที่ 
รวิมูเปน็ิเงนิิจำานิวินิ 800 ลา้นิบาที่ โดำยมูค่่ัาใช้ีจา่ยในิการออกหุน้ิเพิิ�มู
ที่นุิดัำงกลา่วิจำานิวินิ 3.2 ลา้นิบาที่ ซึื้�งนิำาไปหกัออกจากสำว่ินิเกนิิมูลูคัา่ 
หุน้ิสำามูญั 

25. ทนุเริอ่นหีุน้

26. สำาริองติามกัฎหีมาย

326,550

253,818

326,550

253,818

1,026,969

302,921

ทนุที�ออกัและชำาริะแลว้

31 ธนัิวิาคัมู 2562

31 ธนัิวิาคัมู 2561

ทนุที�ออกั
และชำาริะแล้ว

จำำานวน
หีุน้สามญั

สว่นเกันิมลูคา่
หีุน้สามญั

(พัินิหุน้ิ) (พัินิบาที่) (พัินิบาที่)
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เงนิิเดำอืนิ คัา่แรงและผู้ลประโยชีน์ิอื�นิข้องพินัิกงานิ

คัา่เสำื�อมูราคัาและคัา่ตดัำจำาหน่ิาย

วิตัถึดุำบิและวิสัำดำสุำิ�นิเปลอืงใช้ีไป

การเปล่�ยนิแปลงในิสำนิิคัา้สำำาเรจ็รปูและงานิระหวิา่งที่ำา

(หีน่วย: พันบาท)

454,347

291,217

2,004,498

24,537

261,123

117,408

706,199

12,707

387,395

189,522

1,422,256

4,792

253,201

125,791

905,463

(1,154)

2562 25622561 2561

งบกัาริเงนิริวม งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

 27. คา่ใช้จำา่ยติามลกััษัณะ

28. ภาษัเีงนิได้
คัา่ใช้ีจา่ยภูาษัเ่งนิิไดำส้ำำาหรบัปสีำิ�นิสำดุำวินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 และ 2561 สำรปุไดำด้ำงัน่ิ�

ภาษัเีงนิไดป้จัำจำบุนั:

ภูาษัเ่งนิิไดำนิ้ิตบิคุัคัลสำำาหรบัปี

ภาษัเีงนิไดร้ิอกัาริติดับญัชี: 

ภูาษัเ่งนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ีจากการเกดิำผู้ลแตกตา่งชัี�วิคัราวิ
และการกลบัรายการผู้ลแตกตา่งชัี�วิคัราวิ

ภูาษัเ่งนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ีท่ี่�เก่�ยวิข้อ้งกับผู้ลข้าดำที่นุิ (กำาไร) 
จากการประมูาณการ ตามูหลกัคัณิตศาสำตรป์ระกันิภูยั

ผู้ลกระที่บตอ่ภูาษัเ่งนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ี
จากการเปล่�ยนิแปลงอตัราภูาษั่

คา่ใช้จำา่ย (ริายได)้ ภาษัเีงนิได้ที�แสดงอยูใ่นส่วนของ
งบกัำาไริขาดทนุเบด็เสริจ็ำ

ภูาษัเ่งนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ีท่ี่�เก่�ยวิข้อ้งกับผู้ลข้าดำที่นุิ (กำาไร)
จากการประมูาณการตามูหลกัคัณิตศาสำตรป์ระกันิภูยั

(หีน่วย: พันบาท)

(หีน่วย: พันบาท)

10,647

(6,445)

(1,961)

(12,761)

(10,520)

(1,961)

3,890

(1,785)

(1,089)

-

1,016

(1,089)

24,822

(13,300)

66

-

11,588

66

7,961

(632)

174

-

7,503

174

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

จำานิวินิภูาษั่เงินิไดำ้ที่่�เก่�ยวิข้้องกับสำ่วินิประกอบแต่ละสำ่วินิข้องกำาไรข้าดำทุี่นิเบ็ดำเสำรจ็อื�นิสำำาหรบัปีสำิ�นิสำุดำวิันิที่่� 31 ธันิวิาคัมู 2562 และ 2561 
สำรปุไดำ ้ดำงัน่ิ�
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รายการกระที่บยอดำระหว่ิางกำาไรที่างบญัช่ีกบัคัา่ใช้ีจา่ยภูาษัเ่งนิิไดำมู้ด่ำงัน่ิ�

สำว่ินิประกอบข้องสำนิิที่รพัิยภ์ูาษัเ่งนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ีและหน่ิ�สำนิิภูาษัเ่งนิิได้ำรอการตดัำบญัช่ี ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 และ 2561 ประกอบด้ำวิย 
รายการดัำงตอ่ไปน่ิ�

กำาไรที่างบญัช่ีกอ่นิภูาษัเ่งนิิไดำนิ้ิตบิคุัคัล

อตัราภูาษัเ่งนิิไดำนิ้ิตบิคุัคัล

กำาไรที่างบญัช่ีกอ่นิภูาษัเ่งนิิไดำนิ้ิตบิคุัคัลคูัณอตัราภูาษั่

ผู้ลกระที่บตอ่ภูาษัเ่งนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ีจากการเปล่�ยนิแปลงอตัราภูาษั่

ผลกัริะทบทางภาษัสีำาหีริบั:

คัา่ใช้ีจา่ยตอ้งหา้มู

คัา่ใช้ีจา่ยที่่�มูส่ำทิี่ธหิกัไดำเ้พิิ�มูข้ึ�นิ

เงนิิปนัิผู้ลที่่�ไดำร้บัยกเวิน้ิภูาษัเ่งนิิไดำนิ้ิตบิคุัคัล

รายการปรบัปรงุคัา่ใช้ีจา่ยภูาษัเ่งนิิไดำนิ้ิตบิคุัคัลข้องปีก่อนิ

ข้าดำที่นุิที่างภูาษัท่ี่่�ยงัไมูไ่ด้ำใช้ี

อื�นิๆ

รวิมู

คัา่ใช้ีจา่ย (รายไดำ)้ ภูาษ่ัเงนิิไดำท่้ี่�แสำดำงอยูใ่นิงบกำาไรข้าดำทุี่นิเบด็ำเสำรจ็

สนิทริพัยภ์าษัเีงนิไดร้ิอกัาริติดับัญชี

คัา่เผู้ื�อหน่ิ�สำงสำยัจะสำญู

คัา่เผู้ื�อการลดำลงข้องมูลูคัา่สำนิิคัา้คังเหลอื

คัา่เผู้ื�อการดำอ้ยคัา่ข้องสำนิิที่รพัิย์

คัา่เสำื�อมูราคัาสำะสำมู - อปุกรณ์

สำำารองผู้ลประโยชีน์ิระยะยาวิข้องพินัิกงานิ

ประมูาณการหน่ิ�สำนิิ

คัา่ใช้ีจา่ยในิการคัวิบรวิมูกจิการข้องบรษิัทัี่ย่อย

ข้าดำที่นุิที่างภูาษัท่ี่่�ยงัไมูไ่ด้ำใช้ี

อื�นิๆ

รวิมู

(หีน่วย: พันบาท)

(หีน่วย: พันบาท)

154,500

20%, 25.17%

41,472

(12,761)

3,956

(6,686)

-

585

(52,515)

15,429

(39,231)

(10,520)

361

455

125

223

7,710

1,163

354

52,515

-

62,906

64,159

20%

12,832

-

2,374

(5,727)

(5,680)

-

-

(2,783)

(11,816)

1,016

-

100

125

223

7,342

-

-

-

-

7,790

34,193

20%, 34.94%

12,559

-

1,408

(6,005)

-

-

-

3,626

(971)

11,588

-

172

125

174

5,528

1,411

4,663

-

1,437

13,510

62,795

20%

12,559

-

1,408

(6,005)

-

-

-

(459)

(5,056)

7,503

-

172

125

174

4,445

-

-

-

-

4,916

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

(ปรบัปรุงใหมู)่
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หีนี�สนิภาษัเีงนิไดร้ิอกัาริติดับัญชี

คัา่เสำื�อมูราคัาสำะสำมู - อาคัารและอปุกรณ์

รวิมู

สำนิิที่รพัิย ์(หน่ิ�สำนิิ) ภูาษ่ัเงนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ี - สำทุี่ธิ

(หีน่วย: พันบาท)

103,011

103,011

(40,105)

-

-

7,790

74,782

74,782

(61,272)

-

-

4,916

2562 25622561 2561

งบกัาริเงนิริวม งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

(ปรบัปรุงใหมู)่

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 TPAC Packaging India Private Limited 
มู่ผู้ลข้าดำทุี่นิที่างภูาษั่ที่่�ยังไมู่ไดำ้ใช้ีจำานิวินิเงินิ 209 ล้านิบาที่ ซึื้�งจะ
ที่ยอยสำิ�นิสำดุำระยะเวิลาการใหป้ระโยชีน์ิตามูจำานิวินิปตีามูท่ี่�กฎหมูาย
กำาหนิดำ ที่ั�งน่ิ� บรษิัทัี่ยอ่ยแหง่อื�นิไมูมู่ข่้าดำทุี่นิที่างภูาษัท่ี่่�ยงัไมูไ่ดำใ้ช้ีและ
ไมูไ่ดำบ้นัิที่กึสำนิิที่รพัิยภ์ูาษัเ่งนิิไดำร้อการตดัำบญัช่ี

เมืู�อวินัิที่่� 24 มูถิึนุิายนิ 2562 กรมูสำรรพิากรอนิมุูตัใิหบ้รษิัทัี่ฯเปน็ิศูนิย์
กลางธุรกิจระหวิ่างประเที่ศ (International Business Center)
ในิการประกอบกิจการให้บรกิารดำ้านิบรหิาร ให้บรกิารดำ้านิเที่คันิิคั 
ให้บรกิารสำนัิบสำนิุนิ และกิจการคั้าระหวิ่างประเที่ศ โดำยมู่รอบระยะ

เมูื�อวิันิที่่� 20 กันิยายนิ 2562 รฐับาลข้องประเที่ศอินิเดำ่ยไดำ้ปรบัลดำ
อตัราภูาษัเ่งนิิไดำนิ้ิตบิคุัคัลข้องบรษิัทัี่ที่่�จดำที่ะเบย่นิในิประเที่ศอนิิเดำย่
สำำาหรบัปภีูาษัต่ั�งแต่ 1 เมูษัายนิ 2562 เปน็ิตน้ิไป จากอตัราภูาษัร่อ้ยละ 
34.94 เปน็ิรอ้ยละ 25.17 โดำยเปน็ิตามูเงื�อนิไข้ที่่�กำาหนิดำ ที่ั�งน่ิ� TPAC 

Sun Packaging Systems (FZC) ตั�งอยูใ่นิเข้ตปลอดำอากรระหวิา่ง 
ประเที่ศข้องที่า่อากาศยานิซื้ารจ์าห ์(Sharjah Airport International 
Free Zone) ในิประเที่ศสำหรฐัอาหรบัเอมูเิรตสำ ์และไดำร้บัสำทิี่ธปิระโยชีน์ิ

บริษััที่ฯไดำ้รับสำิที่ธิพิิเศษัที่างภูาษั่จากคัณะกรรมูการสำ่งเสำริมูการ
ลงทีุ่นิสำำาหรบัการผู้ลิตผู้ลิตภูัณฑ์์พิลาสำติกสำำาหรบัสำินิคั้าบรโิภูคัตามู
บตัรสำง่เสำรมิูการลงที่นุิเลข้ที่่� 59-1321-1-03-1-0 เมูื�อวินัิที่่� 17 ตลุาคัมู 
2559 และเลข้ที่่� 59-1322-1-03-1-0 เมืู�อวัินิที่่� 17 ตุลาคัมู 2559 
ภูายใต้เงื�อนิไข้ที่่�กำาหนิดำบางประการ สำทิี่ธพิิเิศษัดำงักลา่วิรวิมูถึงึการ
ไดำ้รบัยกเวิ้นิภูาษั่เงินิไดำ้นิิติบุคัคัลสำำาหรบักำาไรที่่�ไดำ้จากการประกอบ

ณ วินัิท่ี่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 บรษิัทัี่ฯไมูมู่ผู่้ลแตกตา่งชัี�วิคัราวิท่ี่�เก่�ยวิข้อ้ง
กับเงินิลงทีุ่นิในิบรษิััที่ย่อยซึื้�งไมู่ไดำ้รบัรูเ้ป็นิหน่ิ�สำินิภูาษั่เงินิไดำ้รอการ
ตัดำบัญช่ีเนืิ�องจากบรษิััที่ฯได้ำรบัอนิุมูัติเป็นิศูนิย์กลางธุรกิจระหว่ิาง
ประเที่ศ และบรษิัทัี่ยอ่ยแหง่หนึิ�งมูผู่้ลข้าดำที่นุิสำะสำมูที่างภูาษัท่ี่่�ยงัไมูไ่ด้ำใช้ี

เวิลาบญัช่ีที่่�ได้ำรบัสำทิี่ธปิระโยชีน์ิที่างภูาษัร่วิมู 15 รอบระยะเวิลาบญัช่ี
ตั�งแตว่ินัิที่่� 1 มูถิึนุิายนิ 2562 ถึงึวัินิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2576 ที่ั�งน่ิ� บรษิัทัี่ฯ
ตอ้งมูค่ัณุสำมูบตัติามูที่่�กำาหนิดำไวิ้

Packaging India Private Limited ได้ำเข้า้รว่ิมูใช้ีสำทิี่ธใินิการปรบัลดำ
อัตราภูาษั่เงินิไดำ้นิิติบุคัคัลดำังกล่าวิ และมู่ผู้ลกระที่บต่อภูาษั่เงินิได้ำ
รอการตัดำบญัช่ีจากการเปล่�ยนิแปลงอตัราภูาษัจ่ำานิวินิ 12.6 ลา้นิบาที่

ในิการยกเวิ้นิอัตราภูาษั่เงินิไดำ้นิิติบุคัคัลเป็นิเวิลา 50 ปี นัิบจากวิันิ 
ที่่�กอ่ตั�งบรษิัทัี่ฯในิป ี2547

กจิการที่่�ไดำร้บัการสำง่เสำรมิูเปน็ิระยะเวิลา 8 ปนัีิบแตว่ินัิที่่�เริ�มูมูร่ายไดำ้
จากการประกอบกจิการนัิ�นิ 

ในิระหวิา่งป ีบรษิัทัี่ฯยงัไมูมู่ร่ายไดำจ้ากการประกอบกจิการจากบตัร
สำง่เสำรมิูการลงทุี่นิที่ั�ง 2 บัตร

ศนูยก์ัลางธิรุิกิัจำริะหีว่างปริะเทศ

กัาริปริบัลดอตัิริาภาษัเีงนิไดนิ้ติบิคุคลในปริะเทศอนิเดยี

กัาริยกัเวน้อตัิริาภาษัเีงนิไดนิ้ติบุิคคลในเขติปลอดอากัริริะหีวา่งปริะเทศของท่ากัาศยานซื้าริจ์ำาหีใ์นปริะเทศสหีริฐัอาหีริบัเอมเิริติส์

29. กัาริสง่เสริมิกัาริลงทุน
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ข้้อมููลสำ่วินิงานิดำำาเนิินิงานิที่่�นิำาเสำนิอน่ิ�สำอดำคัล้องกับรายงานิภูายในิ
ข้องบรษิัทัี่ฯที่่�ผูู้มู้อ่ำานิาจตดัำสำนิิใจสำงูสำดุำดำา้นิการดำำาเนิินิงานิไดำร้บัและ
สำอบที่านิอยา่งสำมูำาเสำมูอ โดำยผูู้้มู่อำานิาจตดัำสำนิิใจสำงูสำดุำดำา้นิการดำำาเนิินิ
งานิข้องบรษิัทัี่ฯคัอืคัณะกรรมูการบรษิัทัี่ฯ ที่ั�งน่ิ� เกณฑ์ก์ารวัิดำมูลูค่ัา
ข้องกำาไรหรอืข้าดำที่นุิจากการดำำาเนิินิงานิข้องสำว่ินิงานิดำำาเนิินิงานิเปน็ิ
เกณฑ์์เดำ่ยวิกับที่่�ใช้ีในิการวัิดำกำาไรหรอืข้าดำทีุ่นิจากการดำำาเนิินิงานิ
ในิงบการเงนิิ

เพิื�อวิัตถึุประสำงคั์ในิการบรหิารงานิ บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยดำำาเนิินิ
ธุรกิจหลักในิสำ่วินิงานิดำำาเนิินิงานิที่่�รายงานิเพิ่ยงสำ่วินิงานิเด่ำยวิ คัือ

กำาไรต่อหุ้นิข้ั�นิพิื�นิฐานิคัำานิวิณโดำยหารกำาไรสำำาหรบัปีที่่�เปน็ิข้องผูู้้ถึือ
หุ้นิข้องบรษิัทัี่ฯ (ไมู่รวิมูกำาไรข้าดำที่นุิเบด็ำเสำรจ็อื�นิ) ดำว้ิยจำานิวินิถัึวิเฉล่�ย
ถึว่ิงนิำาหนัิกข้องหุน้ิสำามูญัที่่�ออกอยูใ่นิระหวิา่งปี

กำาไรต่อหุ้นิปรบัลดำคัำานิวิณโดำยหารกำาไรสำำาหรบัปีที่่�เปน็ิข้องผูู้้ถึือหุ้นิ
ข้องบรษิัทัี่ฯ (ไมูร่วิมูกำาไรข้าดำที่นุิเบด็ำเสำรจ็อื�นิ) ดำว้ิยผู้ลรวิมูข้องจำานิวินิ
ถึวัิเฉล่�ยถ่ึวิงนิำาหนัิกข้องหุน้ิสำามัูญที่่�ออกอยู่ในิระหว่ิางปีตามูที่่�กล่าวิ

ธรุกจิการผู้ลติและจำาหน่ิายวิสัำดำหุ่บหอ่พิลาสำตกิ และดำำาเนิินิธรุกจิในิ
เข้ตภููมิูศาสำตรส์ำองแห่ง คัือ สำ่วินิงานิในิประเที่ศไที่ย ประกอบด้ำวิย 
บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ ที่แ่พิคั แพิคัเกจจิ�ง (บางนิา) จำากดัำ และสำว่ินิงานิ 
ตา่งประเที่ศ ประกอบด้ำวิย ประเที่ศอนิิเดำย่ซึื้�งดำำาเนิินิงานิโดำย TPAC 
Packaging India Private Limited และสำหรฐัอาหรบัเอมูเิรตสำซึ์ื้�ง
ดำำาเนิินิงานิโดำย Sun Packaging Systems (FZC)

การบันิที่ึกบัญช่ีสำำาหรบัรายการระหวิ่างสำ่วินิงานิที่างภููมูิศาสำตรท์ี่่�
รายงานิเป็นิไปในิลักษัณะเดำ่ยวิกับการบันิที่ึกบัญช่ีสำำาหรบัรายการ
ธรุกจิกบับคุัคัลภูายนิอก

ข้้างต้นิกับจำานิวินิถึัวิเฉล่�ยถึ่วิงนิำาหนัิกข้องหุ้นิสำามูัญท่ี่�บรษิััที่ฯอาจ
ตอ้งออกเพิื�อแปลงหุ้นิสำามัูญเท่ี่ยบเที่า่ปรบัลดำทัี่�งสำิ�นิใหเ้ปน็ิหุน้ิสำามัูญ 
โดำยสำมูมูตวิิา่ไดำมู้ก่ารแปลงเปน็ิหุน้ิสำามูญั ณ วินัิตน้ิปหีรอื ณ วินัิออก 
หุน้ิสำามูญัเที่ย่บเที่า่

กำาไรต่อหุ้นิข้ั�นิพิื�นิฐานิและกำาไรต่อหุ้นิปรบัลดำ แสำดำงการคัำานิวิณได้ำ 
ดำงัน่ิ�

30. กัำาไริติอ่หีุน้

31. ขอ้มลูทางกัาริเงนิจำำาแนกัติามสว่นงาน

กัำาไริติอ่หีุน้ขั�นพ่�นฐาน/กัำาไริติอ่หุ้ีนปริบัลด

กำาไรสำว่ินิที่่�เปน็ิข้องผูู้้ถึอืหุ้นิข้องบรษิัทัี่ใหญ่

กัำาไริติอ่หีุน้ขั�นพ่�นฐาน/กัำาไริติอ่หุ้ีนปริบัลด

กำาไรสำว่ินิที่่�เปน็ิข้องผูู้้ถึอืหุ้นิข้องบรษัิัที่ใหญ่

138,841

62,054

31,477

55,466

260,593

260,593

253,818

253,818

0.53

0.24

0.12

0.22

กัำาไริสำาหีริบัปี

กัำาไริสำาหีริบัปี

จำำานวนหีุน้สามัญ
ถวัเฉลี�ยถว่งนำาหีนักั

จำำานวนหีุน้สามัญ
ถวัเฉลี�ยถว่งนำาหีนักั

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

กัำาไริติอ่หีุน้

กัำาไริติอ่หีุน้

(พัินิบาที่)

(พัินิบาที่)

(พัินิหุน้ิ)

(พัินิหุน้ิ)

(บาที่)

(บาที่)

(พัินิบาที่)

(พัินิบาที่)

(พัินิหุน้ิ)

(พัินิหุน้ิ)

(บาที่)

(บาที่)

2562 2561

2562 2561

2562 2561

2562 2561

2562 2561

2562 2561
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ข้อ้มูลูรายได้ำและกำาไร (ข้าดำที่นุิ) ข้องสำว่ินิงานิที่างภูมิููศาสำตรใ์นิงบการเงนิิรวิมูสำำาหรบัปสีำิ�นิสำดุำวินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 และ 2561  เปน็ิดำงัน่ิ�

รายไดำจ้ากการข้ายภูายนิอก

รายไดำจ้ากการข้ายระหวิา่งสำว่ินิงานิ

รายไดำจ้ากการข้ายที่ั�งสำิ�นิ

กำาไร (ข้าดำที่นุิ)  จากการดำำาเนิินิงานิ 
ตามูสำว่ินิงานิ

ริายได้และคา่ใช้จำา่ยที�ไมไ่ดป้นัสว่น:

คัา่ใช้ีจา่ยที่างการเงนิิ

รายไดำ ้(คัา่ใช้ีจา่ย) ภูาษัเ่งนิิไดำ้

กำาไรสำำาหรบัปี

2,008,259

4,956

2,013,215

191,620

1,747,525

21,368

1,768,893

104,024

740,114

93

740,207

(29,055)

1,787,890

16,877

1,804,767

78,021

-

(26,324)

(26,324)

(188)

-

(16,970)

(16,970)

41,159

3,755,784

-

3,755,784

295,456

(140,955)

8,559

163,060

2,528,004

-

2,528,004

90,125

(55,932)

(11,522)

22,671

สว่นงานในต่ิางปริะเทศสว่นงานในปริะเทศไทย
กัาริตัิดริายกัาริบัญชี

ริะหีว่างกันั

สำาหีริบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธินัวาคม

งบกัาริเงนิริวม

2562 25612562 2561 2562 2561 2562 2561

(หีน่วย: พันบาท)

ในิป ี2562 บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยไมู่มูร่ายไดำจ้ากลกูคัา้รายใดำท่ี่�มู่มููลคัา่เที่า่กบัหรอืมูากกว่ิารอ้ยละ 10 ข้องรายได้ำข้องบรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ย่อย 
(2561: จำานิวินิ 1 ราย เปน็ิจำานิวินิเงนิิประมูาณ 305 ลา้นิบาที่ ซึื้�งมูาจากสำว่ินิงานิในิประเที่ศ) 

ขอ้มลูเกัี�ยวกับัลูกัค้าริายใหีญ่

บรษิััที่ฯบรษิััที่ย่อย และพินัิกงานิบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยไดำ้รว่ิมูกันิ
จัดำตั�งกองทุี่นิสำำารองเล่�ยงช่ีพิข้ึ�นิตามูพิระราชีบัญญัติกองทุี่นิสำำารอง
เล่�ยงช่ีพิ พิ.ศ. 2530 โดำยบรษิััที่ฯ บรษิััที่ย่อย และพินัิกงานิจะจ่าย
สำมูที่บเข้า้กองที่นุิเปน็ิรายเดำอืนิในิอตัรารอ้ยละ 5 ข้องเงนิิเดืำอนิ กองทุี่นิ
สำำารองเล่�ยงช่ีพิน่ิ�บรหิารโดำยธนิาคัารกรงุศรอ่ยุธยา จำากดัำ (มูหาชีนิ) 

และธนิาคัารธนิชีาต จำากัดำ (มูหาชีนิ) ซึื้�งจะจ่ายให้แก่พินัิกงานิ เมูื�อ
พินัิกงานินัิ�นิออกจากงานิตามูระเบย่บวิา่ดำว้ิยกองที่นุิข้องบรษัิัที่ฯและ 
บริษััที่ย่อย ในิระหวิ่างปี 2562 บริษััที่ฯและบริษััที่ย่อยได้ำจ่ายเงินิ
สำมูที่บกองที่นุิเปน็ิจำานิวินิเงนิิ 6 ลา้นิบาที่ (เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: 5.3 ลา้นิบาที่ 
(31 ธนัิวิาคัมู 2561: 6 ลา้นิบาที่ (เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: 4.7 ลา้นิบาที่))

32. กัองทนุสำาริองเลี�ยงชีพ

33. เงนิปนัผล

7,614

7,614

0.03

0.03

เงนิิปนัิผู้ลประจำาป ี2560

รวิมูเงนิิปนัิผู้ลสำำาหรบัป ี2561

ท่ี่�ประชุีมูสำามัูญผูู้ถ้ึอืหุน้ิ
เมูื�อวินัิท่ี่� 24 เมูษัายนิ 2561

เงนิปันผลจ่ำายอนุมตัิโิดยเงนิปนัผล เงนิปันผลจ่ำายต่ิอหีุน้
(พนับาท) (บาท)
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บรษิััที่ฯบรษิััที่ย่อย และพินัิกงานิบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยไดำ้รว่ิมูกันิ
จัดำตั�งกองทุี่นิสำำารองเล่�ยงช่ีพิข้ึ�นิตามูพิระราชีบัญญัติกองทุี่นิสำำารอง
เล่�ยงช่ีพิ พิ.ศ. 2530 โดำยบรษิััที่ฯ บรษิััที่ย่อย และพินัิกงานิจะจ่าย
สำมูที่บเข้า้กองที่นุิเปน็ิรายเดำอืนิในิอตัรารอ้ยละ 5 ข้องเงนิิเดำอืนิ กองทุี่นิ
สำำารองเล่�ยงช่ีพิน่ิ�บรหิารโดำยธนิาคัารกรงุศรอ่ยุธยา จำากดัำ (มูหาชีนิ) 

บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ย่อยไดำท้ี่ำาสำญัญาเช่ีาที่่�ดิำนิและบรกิารอื�นิๆ อายุข้อง
สำญัญาเช่ีามูร่ะยะเวิลาตั�งแต ่1 ป ีถึงึ 5 ป ี(เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: ตั�งแต ่1 ปี

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยมูห่นัิงสำอืคัำาประกนัิ
เพิื�อคัำาประกนัิการใช้ีไฟื้ฟื้า้และสำาธารณปูโภูคัอื�นิๆ ซึื้�งออกโดำยธนิาคัาร 
ในินิามูบรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ย เหลอือยูเ่ปน็ิจำานิวินิเงนิิรวิมู 19 ลา้นิบาที่ 

TPAC Packaging India Private Limited อยูภู่ายใต้ข้อ้พิพิิาที่เก่�ยวิ
กบัเรื�องภูาษัส่ำรรพิสำามูติและภูาษัก่ารข้ายและการบรกิารซึื้�งเกดิำจาก
หมูายประกาศที่่�ได้ำรบัจากแผู้นิกภูาษัท่ี่างออ้มู โดำยมูห่น่ิ�สำนิิที่่�อาจจะ
เกดิำข้ึ�นิจำานิวินิ 26 ลา้นิรปีู (31 ธนัิวิาคัมู 2561: 18 ลา้นิรปู)ี ในิปจัจบุนัิ

ณ วินัิที่่�  31 ธนัิวิาคัมู 2562 บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยมูส่ำนิิที่รพัิยแ์ละหน่ิ�สำนิิที่่�วิดัำมูลูค่ัาดำว้ิยมูลูคัา่ยตุธิรรมูหรอืเปดิำเผู้ยมูลูคัา่ยตุธิรรมูแยกแสำดำง
ตามูลำาดำบัชัี�นิข้องมูลูคัา่ยตุธิรรมู ดำงัน่ิ� 

และธนิาคัารธนิชีาต จำากัดำ (มูหาชีนิ) ซึื้�งจะจ่ายให้แก่พินัิกงานิเมูื�อ 
พินัิกงานินัิ�นิออกจากงานิตามูระเบ่ยบวิ่าดำ้วิยกองทีุ่นิข้องบรษิััที่ฯ
และบรษิัทัี่ยอ่ย ในิระหวิา่งป ี2562 บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยไดำจ้า่ยเงนิิ
สำมูที่บกองทุี่นิเปน็ิจำานิวินิเงนิิ 6 ลา้นิบาที่ (เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: 5.3 ลา้นิบาที่ 
(31 ธนัิวิาคัมู 2561: 6 ลา้นิบาที่ (เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: 4.7 ลา้นิบาที่))

ถึงึ 5 ป)ี บรษิัทัี่ฯ และบรษิัทัี่ยอ่ยมูจ่ำานิวินิเงนิิข้ั�นิตำาที่่�ตอ้งจา่ยสำำาหรบั
คัา่เช่ีาและบรกิารอื�นิๆ ในิอนิาคัตที่ั�งสำิ�นิภูายใตส้ำญัญาดำงักลา่วิดำงัน่ิ�

และ 59 ลา้นิรปู ี(เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: 13 ลา้นิบาที่) (31 ธนัิวิาคัมู 2561: 
20 ลา้นิบาที่และ 32 ลา้นิรปู ี(เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ: 13 ลา้นิบาที่))  

คัด่ำคัวิามูน่ิ�อยู่ในิระหวิ่างดำำาเนิินิการเก่�ยวิกับข้้อพิิพิาที่ที่่�ศาลในิ
ประเที่ศอนิิเดำย่ ที่ั�งน่ิ� ฝ่า่ยบรหิารข้องบรษิัทัี่ยอ่ยไดำพ้ิจิารณาตั�งประมูาณ
การหน่ิ�สำนิิสำำาหรบัผู้ลเสำย่หายที่่�อาจจะเกดิำข้ึ�นิจากคัดำด่ำงักลา่วิไวิแ้ลว้ิ
จำานิวินิเงนิิ 11 ลา้นิรปู ี(31 ธนัิวิาคัมู 2561: 11 ลา้นิรปู)ี

34. ภาริะผูกัพันและหีนี�สินที�อาจำเกัิดขึ�น

35. ลำาดับชั�นของมูลค่ายุติิธิริริม

34.1 ภาริะผูกัพนัเกัี�ยวกับัริายจำา่ยฝ่า่ยทนุ

34.2 ภาริะผูกัพนัเกัี�ยวกับัสัญญาเช่าดำาเนินงานและสญัญาบริกิัาริ

34.3 กัาริคำาปริะกันั

34.4 คดีฟอ้งริอ้ง

สนิทริพัยท์ี�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธิิริริม

เงนิิลงที่นุิชัี�วิคัราวิ

    เงนิิลงที่นุิในิกองทุี่นิเปดิำสำนิิที่รพัิยท่์ี่�เกดิำจากสำทิี่ธใินิการซืื้�อหุ้นิที่่�      

    ผูู้มู้ส่ำว่ินิไดำเ้สำย่ที่่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษัิัที่ยอ่ยออกใหแ้กบ่รษิัทัี่ฯ

จำา่ยชำาริะ

ภูายในิ 1 ปี

มูากกว่ิา 1 ป ีแตไ่มูเ่กนิิ 5 ปี

(หีน่วย: ล้านบาท)

(หีน่วย: ล้านบาท)

17

3

3

1

16

13

3

2

2562 25622561 2561

งบกัาริเงนิริวม งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

-

-

6.3

-

-

8.8

6.3

8.8

งบกัาริเงนิริวม
ณ วนัที� 31 ธินัวาคม 2562

ริะดบั 1 ริะดบั 2 ริะดบั 3 ริวม
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สนิทริพัยท์ี�เปดิเผยด้วยมลูคา่ยตุิธิิริริม

ตราสำารอนิพุินัิธ์

    สำญัญาข้ายอตัราแลกเปล่�ยนิลว่ิงหน้ิา

สนิทริพัยท์ี�วดัมูลคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธิิริริม

สำนิิที่รพัิยท่์ี่�เกดิำจากสำทิี่ธใินิการซืื้�อหุ้นิที่่�ผูู้้มูส่ำว่ินิไดำเ้สำย่
ที่่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคัมุูข้องบรษัิัที่ยอ่ยออกใหแ้กบ่รษิัทัี่ฯ

(หีน่วย: ล้านบาท)

(หีน่วย: ล้านบาท)

-

-

0.2

-

-

8.8

0.2

8.8

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

ณ วนัที� 31 ธินัวาคม 2562

ณ วนัที� 31 ธินัวาคม 2562

ริะดบั 1

ริะดบั 1

ริะดบั 2

ริะดบั 2

ริะดบั 3

ริะดบั 3

ริวม

ริวม

เคัรื�องมืูอที่างการเงนิิที่่�สำำาคัญัข้องบรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ย่อยตามูที่่�นิิยามู
อยู่ในิมูาตรฐานิการบัญช่ีฉบับที่่� 107 “การแสำดำงรายการและการ
เปดิำเผู้ยข้อ้มูลูสำำาหรบัเคัรื�องมูอืที่างการเงนิิ” ประกอบด้ำวิย เงนิิสำดำและ
รายการเที่ย่บเที่า่เงนิิสำดำ เงนิิฝ่ากที่่�ธนิาคัารที่่�มูภู่าระคัำาประกนัิ  ลกูหน่ิ� 
การคัา้และลกูหน่ิ�อื�นิ เงนิิลงที่นุิระยะยาวิอื�นิ เงนิิกูยื้มูระยะสำั�นิจากธนิาคัาร 
เจา้หน่ิ�การคัา้และเจา้หน่ิ�อื�นิ เงนิิกูย้มืูระยะยาวิ และหุน้ิกูร้ะยะยาวิ 

บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ย่อยมู่คัวิามูเสำ่�ยงด้ำานิการใหส้ำนิิเชืี�อที่่�เก่�ยวิเนืิ�องกบั
ลกูหน่ิ�การคัา้และลกูหน่ิ�อื�นิ ฝ่า่ยบรหิารคัวิบคุัมูคัวิามูเสำ่�ยงน่ิ�โดำยการ
กำาหนิดำให้มู่นิโยบายและวิิธ่การในิการคัวิบคัุมูสำินิเชืี�อที่่�เหมูาะสำมู 
ดำังนัิ�นิ บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยจึงไมู่คัาดำว่ิาจะได้ำรบัคัวิามูเสำ่ยหายที่่�
เปน็ิสำาระสำำาคัญัจากการใหส้ำนิิเชืี�อ นิอกจากน่ิ� การใหส้ำนิิเชืี�อข้องบรษิัทัี่ฯ

บริษััที่ฯและบริษััที่ย่อยมู่คัวิามูเสำ่�ยงจากอัตราดำอกเบ่�ยท่ี่�สำำาคััญ
อนัิเก่�ยวิเนืิ�องกับเงนิิฝ่ากธนิาคัาร เงนิิฝ่ากที่่�ธนิาคัารที่่�มูภู่าระคัำาประกนัิ 
เงนิิลงที่นุิระยะยาวิอื�นิ เงนิิกูย้มืูระยะสำั�นิจากธนิาคัาร เงนิิกูย้มืูระยะยาวิ 
จากธนิาคัาร และหุ้นิกู้ระยะยาวิ อย่างไรก็ตามู สำินิที่รพัิย์และหน่ิ�สำินิ
ที่างการเงินิสำ่วินิใหญ่มู่อัตราดำอกเบ่�ยที่่�ปรบัข้ึ�นิลงตามูอัตราตลาดำ 
หรอืมูอ่ตัราดำอกเบ่�ยคังที่่�ซึื้�งใกลเ้คัย่งกบัอตัราตลาดำในิปจัจบุนัิ

บริษััที่ฯและบริษััที่ย่อยมู่คัวิามูเสำ่�ยงที่่�เก่�ยวิข้้องกับเคัรื�องมูือที่าง
การเงนิิดำงักลา่วิ และมูน่ิโยบายการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยงดำงัน่ิ�

และบรษิััที่ย่อยไมู่มู่การกระจุกตัวิเนืิ�องจากบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยมู่
ฐานิข้องลกูคัา้ที่่�หลากหลายและมูอ่ยูจ่ำานิวินิมูากราย จำานิวินิเงนิิสำงูสำดุำ
ที่่�บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยอาจตอ้งสำญูเสำย่จากการใหส้ำนิิเชืี�อคัอืมูลูค่ัา
ตามูบญัช่ีข้องลกูหน่ิ�การคัา้และลกูหน่ิ�อื�นิ            ท่ี่�แสำดำงอยูใ่นิงบแสำดำงฐานิะ 
การเงนิิ

ณ วิันิที่่� 31 ธันิวิาคัมู 2562 และ 2561 สำินิที่รพัิย์และหน่ิ�สำินิที่างการ
เงนิิที่่�สำำาคัญัสำามูารถึจัดำตามูประเภูที่อตัราดำอกเบ่�ย และสำำาหรบัสำนิิที่รพัิย์
และหน่ิ�สำินิที่างการเงินิท่ี่�มู่อตัราดำอกเบ่�ยคังท่ี่�สำามูารถึแยกตามูวิันิที่่�
คัรบกำาหนิดำหรอืวินัิที่่�มูก่ารกำาหนิดำอตัราดำอกเบ่�ยใหมู ่(หากวัินิที่่�มูก่าร 
กำาหนิดำอตัราดำอกเบ่�ยใหมูถ่ึงึกอ่นิ) ได้ำดำงัน่ิ�

36. เคริ่�องม่อทางกัาริเงิน

36.1 นโยบายกัาริบริหิีาริความเสี�ยง

ความเสี�ยงดา้นกัาริใหีส้นิเช่�อ

ความเสี�ยงจำากัอตัิริาดอกัเบี�ย
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สนิทริพัยท์างกัาริเงนิ

เงนิิสำดำและรายการเที่ย่บเที่า่เงนิิสำดำ 

เงนิิลงที่นุิชัี�วิคัราวิ

ลกูหน่ิ�การคัา้และลกูหน่ิ�อื�นิ

เงนิิฝ่ากที่่�ธนิาคัารที่่�มูภู่าระคัำาประกนัิ

เงนิิลงที่นุิระยะยาวิอื�นิ

หีนี�สนิทางกัาริเงนิ

เงนิิกูย้มืูระยะสำั�นิจากธนิาคัาร

เจา้หน่ิ�การคัา้และเจา้หน่ิ�อื�นิ

เงนิิกูย้มืูระยะยาวิจากธนิาคัาร

หุน้ิกูร้ะยะยาวิ

สนิทริพัยท์างกัาริเงนิ

เงนิิสำดำและรายการเที่ย่บเที่า่เงนิิสำดำ 

ลกูหน่ิ�การคัา้และลกูหน่ิ�อื�นิ

หีนี�สนิทางกัาริเงนิ

เงนิิกูยื้มูระยะสำั�นิจากธนิาคัาร

เจา้หน่ิ�การคัา้และเจา้หน่ิ�อื�นิ

เงนิิกูย้มืูระยะยาวิจากธนิาคัาร

(หีน่วย: ล้านบาท)

(หีน่วย: ล้านบาท)

-

49

-

26

-

75

377

-

21

54

452

-

-

-

348

-

-

348

-

-

-

-

9

9

-

-

65

464

529

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

8

-

-

661

-

661

5

-

5

-

-

661

661

27

7

784

-

-

818

-

293

-

-

293

2

358

360

-

159

-

159

35

56

784

26

9

910

377

293

747

518

1,935

7

358

365

348

159

661

1,168

หมูายเหตุ 7

หมูายเหตุ 8

-

หมูายเหตุ 12

หมูายเหตุ 8

หมูายเหตุ 18

-

หมูายเหตุ 21

หมูายเหตุ 22

หมูายเหตุ 7

-

หมูายเหตุ 18

-

หมูายเหตุ 21

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

ณ วนัที� 31 ธินัวาคม 2562

ณ วนัที� 31 ธินัวาคม 2562

อตัิริาดอกัเบี�ยคงที�

อตัิริาดอกัเบี�ยคงที�

อตัิริาดอกัเบี�ย
ปริบัขึ�นลง

ติามริาคาติลาด

อตัิริาดอกัเบี�ย
ปริบัขึ�นลง

ติามริาคาติลาด

ไมม่อีตัิริา
ดอกัเบี�ย

ไมม่อีตัิริา
ดอกัเบี�ย

อตัิริาดอกัเบี�ย
ที�แทจ้ำริงิ

อตัิริาดอกัเบี�ย
ที�แทจ้ำริงิ

ภายใน 1 ปี

ภายใน 1 ปี

มากักัวา่
5  ปี

มากักัวา่
5  ปี

มากักัวา่ 1
ถงึ 5 ปี

มากักัวา่ 1
ถงึ 5 ปี

ริวม

ริวม

(รอ้ยละต่อปี)

(รอ้ยละตอ่ปี)
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สนิทริพัยท์างกัาริเงนิ

เงนิิสำดำและรายการเท่ี่ยบเที่า่เงนิิสำดำ 

ลกูหน่ิ�การคัา้และลกูหน่ิ�อื�นิ

เงนิิฝ่ากที่่�ธนิาคัารท่ี่�มูภู่าระคัำาประกนัิ

หีนี�สนิทางกัาริเงนิ

เงนิิกูย้มืูระยะสำั�นิจากธนิาคัาร

เจา้หน่ิ�การคัา้และเจา้หน่ิ�อื�นิ

เงนิิกูย้มืูระยะยาวิจากธนิาคัาร

หุน้ิกูร้ะยะยาวิ

สนิทริพัยท์างกัาริเงนิ

เงนิิสำดำและรายการเท่ี่ยบเที่า่เงนิิสำดำ 

ลกูหน่ิ�การคัา้และลกูหน่ิ�อื�นิ

หีนี�สนิทางกัาริเงนิ

เงนิิกูย้มืูระยะสำั�นิจากธนิาคัาร

เจา้หน่ิ�การคัา้และเจา้หน่ิ�อื�นิ

เงนิิกูย้มืูระยะยาวิจากธนิาคัาร

(หีน่วย: ล้านบาท)

(หีน่วย: ล้านบาท)

-

-

34

34

136

-

16

568

720

-

-

-

71

-

-

71

-

-

18

18

-

-

96

-

96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

-

-

61

150

-

1,267

-

1,417

3

-

3

150

-

1,267

1,417

3

834

-

837

-

304

-

-

304

3

384

387

-

159

-

159

64

834

52

950

286

304

1,379

568

2,537

6

384

390

221

159

1,267

1,647

หมูายเหตุ 7

-

หมูายเหตุ 12

หมูายเหตุ 18

-

หมูายเหตุ 21

หมูายเหตุ 22

หมูายเหตุ 7

-

หมูายเหตุ 18

-

หมูายเหตุ 21

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

ณ วนัที� 31 ธินัวาคม 2561

ณ วนัที� 31 ธินัวาคม 2561

อตัิริาดอกัเบี�ยคงที�

อตัิริาดอกัเบี�ยคงที�

อตัิริาดอกัเบี�ย
ปริบัขึ�นลง

ติามริาคาติลาด

อตัิริาดอกัเบี�ย
ปริบัขึ�นลง

ติามริาคาติลาด

ไมม่อีตัิริา
ดอกัเบี�ย

ไมม่อีตัิริา
ดอกัเบี�ย

อตัิริาดอกัเบี�ย
ที�แทจ้ำริงิ

อตัิริาดอกัเบี�ย
ที�แทจ้ำริงิ

ภายใน 1 ปี

ภายใน 1 ปี

มากักัวา่
5  ปี

มากักัวา่
5  ปี

มากักัวา่ 1
ถงึ 5 ปี

มากักัวา่ 1
ถงึ 5 ปี

ริวม

ริวม

(รอ้ยละต่อป)ี

(รอ้ยละต่อป)ี
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เหรย่ญสำหรฐัอเมูรกิา

เหรย่ญสำหรฐัอเมูรกิา

-

-

878

712

-

-

30.10 - 30.58

32.33 - 32.87

2 มูกราคัมู 2563
 - 

2 พิฤศจิกายนิ 2563

9 มูกราคัมู 2562
 - 

9 เมูษัายนิ 2562

งบกัาริเงนิริวมและงบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

งบกัาริเงนิริวมและงบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

อตัิริาแลกัเปลี�ยนติามสัญญา

อตัิริาแลกัเปลี�ยนติามสัญญา

วนัคริบกัำาหีนดติามสัญญา

วนัคริบกัำาหีนดติามสัญญา

บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยมู่คัวิามูเสำ่�ยงจากอัตราแลกเปล่�ยนิท่ี่�สำำาคััญ
อันิเก่�ยวิเนืิ�องจากการซืื้�อข้ายสำินิคั้าและอุปกรณ์เป็นิเงินิตราต่าง
ประเที่ศ บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยไดำ้ตกลงที่ำาสำัญญาซืื้�อข้ายเงินิตรา
ต่างประเที่ศล่วิงหน้ิา ซึื้�งสำ่วินิใหญ่มู่อายุสำัญญาไมู่เกินิหนึิ�งปี เพิื�อใช้ี
เปน็ิเคัรื�องมูอืในิการบรหิารคัวิามูเสำ่�ยง

ณ วิันิที่่� 31 ธันิวิาคัมู 2562 บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยมู่สำัญญาซืื้�อข้ายเงินิตราต่างประเที่ศล่วิงหน้ิาคังเหลือ ดัำงน่ิ�

ณ วิันิที่่� 31 ธันิวิาคัมู 2561 บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยมู่สำัญญาซืื้�อข้ายเงินิตราต่างประเที่ศล่วิงหน้ิาคังเหลือ ดัำงน่ิ�

ณ วินัิที่่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562 และ 2561 บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยมูย่อดำ
คังเหลือข้องสำินิที่รพัิย์และหน่ิ�สำินิที่างการเงินิท่ี่�เปน็ิสำกุลเงินิตราต่าง
ประเที่ศ ดัำงน่ิ�

ความเสี�ยงจำากัอตัิริาแลกัเปลี�ยน

เหรย่ญสำหรฐัอเมูรกิา

ยโูร

ปอนิดำส์ำเตอรล์งิ

เดำอรแ์ฮมูสำหรฐัอาหรบัเอมูเิรตสำ์

รยิลักาตาร์

รยิลัซื้าอดุำอิาระเบย่

แรนิดำแ์อฟื้รกิาใต้

เหรย่ญสำหรฐัอเมูรกิา

ยโูร

597

42

-

-

-

-

-

431

32

2,657

3

12

-

-

-

-

1,072

-

267

30

-

-

-

-

-

267

20

3,414

2

-

1

2

2

5

870

-

30.1540

33.7311

39.5217

-

-

-

-

30.1540

33.7311

32.4498

37.1252

-

8.8342

8.9116

8.6491

2.2389

32.4498

37.1252

หีนี�สนิทางกัาริเงนิ

หีนี�สนิทางกัาริเงนิ

สนิทริพัยท์างกัาริเงนิ

สนิทริพัยท์างกัาริเงนิ

อตัิริาแลกัเปลี�ยนเฉลี�ย

อตัิริาแลกัเปลี�ยนเฉลี�ย

งบกัาริเงนิริวม

งบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

สกัลุเงนิ

สกัลุเงนิ

สกัลุเงนิ

สกัลุเงนิ

2562 2561

2562 2561

2562 2561

2562 2561

2562 2561

2562 2561

(พัินิ)

(พัินิ)

(พัินิ)

(พัินิ)

(พินัิ)

(พินัิ)

(พินัิ)

(พินัิ)

(พินัิ)

(พินัิ)

(พินัิ)

(พินัิ)

(บาที่ตอ่หน่ิวิยเงนิิตราตา่งประเที่ศ)

(บาที่ตอ่หน่ิวิยเงนิิตราตา่งประเที่ศ)

(บาที่ตอ่หน่ิวิยเงนิิตราตา่งประเที่ศ)

(บาที่ตอ่หน่ิวิยเงนิิตราตา่งประเที่ศ)

จำำานวนที�ซ่ื้�อ

จำำานวนที�ซ่ื้�อ

จำำานวนที�ซ่ื้�อ

จำำานวนที�ซ่ื้�อ

จำำานวนที�ขาย

จำำานวนที�ขาย

จำำานวนที�ขาย

จำำานวนที�ขาย
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เนืิ�องจากเคัรื�องมูือที่างการเงินิสำ่วินิใหญ่ข้องบรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อย
จัดำอยู่ในิประเภูที่ระยะสำั�นิหรือมู่อัตราดำอกเบ่�ยใกล้เคั่ยงกับอัตรา
ดำอกเบ่�ยในิตลาดำ บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยจึงประมูาณมูลูคัา่ยตุธิรรมู

บรษิััที่ฯและบรษิััที่ย่อยมู่การประมูาณการมููลคั่ายุติธรรมูข้องเคัรื�อง
มูอืที่างการเงนิิตามูหลกัเกณฑ์ด์ำงัน่ิ�

ก) สำนิิที่รพัิยแ์ละหน่ิ�สำนิิที่างการเงนิิที่่�จะคัรบกำาหนิดำในิระยะเวิลาอนัิสำั�นิ 
ไดำ้แก่ เงินิสำดำและรายการเที่่ยบเที่่าเงินิสำดำ ลูกหน่ิ� เจ้าหน่ิ�และเงินิ 
กูย้มืูระยะสำั�นิ แสำดำงมูลูค่ัายุตธิรรมูโดำยประมูาณตามูมูลูค่ัาตามูบญัช่ี
ท่ี่�แสำดำงในิงบแสำดำงฐานิะการเงนิิ

ข้) หุน้ิกูแ้ละเงนิิกูย้มืูระยะยาวิที่่�จา่ยดำอกเบ่�ยในิอตัราคังที่่� แสำดำงมูลูค่ัา
ยตุธิรรมูโดำยการคัำานิวิณมูลูคัา่ปจัจบุนัิข้องกระแสำเงนิิสำดำจา่ยในิอนิาคัต 
คัดิำลดำดำว้ิยอตัราดำอกเบ่�ยโดำยประมูาณในิตลาดำปจัจบุนัิ สำำาหรบัเงนิิ
กูย้มืูที่่�มูเ่งื�อนิไข้ใกลเ้คัย่งกนัิ

คั) หุ้นิกู้และเงินิกู้ยืมูระยะยาวิที่่�จ่ายดำอกเบ่�ยในิอัตราใกล้เคั่ยงกับ 
อตัราดำอกเบ่�ยในิตลาดำ แสำดำงมูลูค่ัายุตธิรรมูโดำยประมูาณตามูมูลูค่ัา
ตามูบญัช่ีที่่�แสำดำงในิงบแสำดำงฐานิะการเงนิิ

ข้องเคัรื�องมูือที่างการเงินิใกล้เค่ัยงกับมููลค่ัาตามูบัญช่ีท่ี่�แสำดำงในิงบ
แสำดำงฐานิะการเงนิิ ยกเวิน้ิตราสำารอนิพุินัิธ ์ มูลูค่ัายตุธิรรมูข้องตรา 
สำารอนิพุินัิธ ์มูด่ำงัน่ิ�

ง) ตราสำารอนิพุินัิธ ์แสำดำงมูลูค่ัายตุธิรรมูซึื้�งคัำานิวิณโดำยใช้ีเที่คันิิคัการ
คัิดำลดำกระแสำเงินิสำดำในิอนิาคัตและแบบจำาลองตามูที่ฤษัฎ่ในิการ
ประเมูนิิมูลูค่ัา ซึื้�งข้อ้มูลูที่่�นิำามูาใช้ีในิการประเมูนิิมูลูค่ัาสำว่ินิใหญเ่ปน็ิ 
ข้อ้มูลูที่่�สำามูารถึสำงัเกตไดำใ้นิตลาดำที่่�เก่�ยวิข้อ้ง เช่ีนิ อตัราแลกเปล่�ยนิ 
ที่ันิท่ี่ อตัราแลกเปล่�ยนิล่วิงหน้ิาข้องเงินิตราต่างประเที่ศ เสำ้นิอตัรา
ผู้ลตอบแที่นิข้องอัตราดำอกเบ่�ย และเสำ้นิราคัาล่วิงหน้ิาข้องสำินิค้ัา
โภูคัภูณัฑ์ ์ เปน็ิตน้ิ บรษิัทัี่ฯและบรษิัทัี่ยอ่ยไดำค้ัำานึิงถึงึผู้ลกระที่บข้อง
คัวิามูเสำ่�ยงด้ำานิเคัรดำิตข้องคัู่สำัญญาในิการประมูาณมููลคั่ายุติธรรมู
ข้องตราสำารอนิพุินัิธ์

ในิระหวิา่งปปีจัจบุนัิ ไมูมู่ก่ารโอนิรายการระหวิา่งลำาดำบัชัี�นิข้องมูลูค่ัา
ยตุธิรรมู

36.2 มลูคา่ยตุิธิิริริมของเคริ่�องมอ่ทางกัาริเงนิ

36.3 กัาริกัริะทบยอดริายกัาริสินทริพัย์ทางกัาริเงินและหีนี�สินทางกัาริเงินที�วัดมูลค่ายุติิธิริริมเป็นปริะจำำาและมีลำาดับชั�นของมูลค่า
ยตุิธิิริริมเปน็ริะดบั 3 แสดงไดด้งันี�

ขอ้สมมติฐิานหีลกััที�ใช้ในกัาริวัดมลูคา่ยตุิธิิริริมสริปุไดด้งันี�

ติริาสาริอนุพนัธิ์

สำญัญาข้ายอตัราแลกเปล่�ยนิลว่ิงหน้ิา

ยอดำคังเหลอื ณ วินัิท่ี่� 1 มูกราคัมู 2562

ซืื้�อระหวิา่งปี

ยอดำคังเหลอื ณ วินัิท่ี่� 31 ธนัิวิาคัมู 2562

สำนิิที่รพัิยท์ี่่�เกดิำจากสำทิี่ธิ
ในิการซืื้�อหุน้ิที่่�ผูู้้มูส่ำว่ินิไดำเ้สำย่
ที่่�ไมูมู่อ่ำานิาจคัวิบคัมุู
ข้องบรษิัทัี่ยอ่ยออกใหแ้กบ่รษัิัที่ฯ

BLACK SCHOLES MODEL ราคัาหุน้ิและราคัาใช้ีสำทิี่ธิ 0.16 เดำอรแ์ฮมูสำหรฐั
อาหรบัเอมิูเรตสำ/์หุน้ิ

ราคัาหุน้ิและราคัาใช้ีสำทิี่ธิ
เพิิ�มูข้ึ�นิ (ลดำลง) 1% 
จะที่ำาใหมูู้ลคัา่ยุตธิรรมู
เพิิ�มูข้ึ�นิ (ลดำลง)
เปน็ิจำานิวินิเงนิิ 0.1 ลา้นิบาที่

(หีน่วย: ล้านบาท)

(หีน่วย: ล้านบาท)

0.2

-

8.8

8.8

0.2

-

8.8

8.8

มลูคา่ยตุิธิิริริม

กัำาไริ กัำาไริ

มลูคา่ยตุิธิิริริม

ณ วนัที� 31 ธินัวาคม 2562

สนิทริพัยท์ี�เกัดิจำากัสิทธิใินกัาริซ่ื้�อหีุน้
ที�ผูม้ส่ีวนไดเ้สียที�ไมม่อีำานาจำควบคุม

ของบริษัิัทย่อยออกัใหีแ้กับ่ริษัิัทฯ

เคริ่�องมอ่ทางกัาริเงนิ เทคนิคกัาริวัดมลูคา่ อตัิริาที�ใช้ขอ้มูลที�ไมส่ามาริถสังเกัติได้
ที�มนัียสำาคญั

ความออ่นไหีวที�มตีิอ่กัาริ
เปลี�ยนแปลงในข้อมูล

งบกัาริเงนิริวมและงบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

งบกัาริเงนิริวมและงบกัาริเงนิเฉพาะกัจิำกัาริ

ณ วนัที� 31 ธินัวาคม 2561

ริวม
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วิัตถึุประสำงคั์ในิการบริหารจัดำการทุี่นิที่่�สำำาคััญข้องบริษััที่ฯและ
บรษิัทัี่ยอ่ยคัอืการจดัำใหมู้ซึ่ื้�งโคัรงสำรา้งที่นุิที่่�เหมูาะสำมู เพิื�อสำนัิบสำนินุิ
การดำำาเนิินิธรุกิจข้องบรษิัทัี่ฯ และบรษิัทัี่ยอ่ยและเสำรมิูสำรา้งมูลูคัา่การ

เมูื�อวินัิที่่� 21 กมุูภูาพินัิธ ์2563 ที่่�ประชุีมูคัณะกรรมูการบรษิัทัี่ฯ มูมู่ต ิ
ให้เสำนิอต่อที่่�ประชุีมูผูู้้ถึือหุ้นิสำามูัญประจำาปีข้องบรษิััที่ฯ เพิื�ออนิุมูัติ
การจ่ายเงินิปันิผู้ลจากผู้ลการดำำาเนิินิงานิสำำาหรบัปี 2562 ในิอัตรา 

งบการเงนิิรวิมูน่ิ�ไดำร้บัอนิมุูตัใิหอ้อกโดำยคัณะกรรมูการบรษิัทัี่ฯ เมูื�อวินัิที่่� 21 กุมูภูาพินัิธ ์2563

ถึือหุ้นิให้กับผูู้้ถึือหุ้นิโดำย ณ วิันิที่่� 31 ธันิวิาคัมู 2562 บริษััที่ฯ และ
บรษิัทัี่ยอ่ยมูอ่ตัราสำว่ินิหน่ิ�สำนิิตอ่ที่นุิเที่า่กบั 1.37:1 (2561: 2.09:1) และ 
เฉพิาะบรษิัทัี่ฯ มู่อตัราสำว่ินิหน่ิ�สำนิิตอ่ทุี่นิเที่า่กบั 0.62:1 (2561: 1.50:1)

หุน้ิละ 0.125 บาที่ คัดิำเปน็ิจำานิวินิเงนิิ 40.8 ลา้นิบาที่ เงนิิปนัิผู้ลน่ิ�จะ
จ่ายและบันิทึี่กบัญช่ีภูายหลังจากที่่�ได้ำรบัอนิุมูัติจากที่่�ประชุีมูผูู้้ถึือ
หุน้ิสำามูญัประจำาปขี้องบรษิัทัี่ฯ แลว้ิ

37. กัาริบริหิีาริจำัดกัาริทุน 

38. เหีติุกัาริณ์ภายหีลังริอบริะยะเวลาริายงาน

39. กัาริอนุมัติิงบกัาริเงินริวม
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Tel. (66-2) 897 2250-1, (66-2) 897 2529-30

THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED




