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ในปี 2563 ท่�ผิ่านมาน่� TPAC ไดู้ทำากำาไรสำูงสำ่ดูเป็นประวัต่ิการณ์
โดูยเมื�อสำิ�นปี 2563 กำาไรจากการดูำาเนินงานปกติ่ก่อนดูอกเบ่�ย ภาษั่
และคา่เสำื�อมราคา (Core EBITDA) นั�นมมู่ลค่าอยู่ท่� 864 ลา้นบาท 
เพิั�มข้�นถ้ึง 42% เมื�อเท่ยบกบัปีท่�แลว้ ขณะท่�กำาไรจากการดูำาเนินงาน
ปกต่ิต่่อห้่์น (Core EPS) ของ TPAC ม่มูลค่าอยู่ท่� 0.99 บาทต่่อห้่์น 
ซ้ึ่�งเพิั�มสำงูข้�นจากปีท่�ผิา่นมา 62% เห์ลา่น่�ลว้นเปน็ความสำำาเรจ็ท่�เกดิูข้�น
แม้ว่าเราจะต่้องเผิชิญกับสำถึานการณ์ท่�ยากลำาบาก อันสำืบเนื�อง 
มาจากสำถึานการณ์โรคระบาดู COVID-19
 
โดูยในช่วงท่�ผิ่านมา อินเดู่ยไดู้ประกาศล็อคดูาวน์อย่างเต่็มรูปแบบ
อย่างกระทันหั์นในช่วงเย็นของวันท่� 22 ม่นาคม 2563 ซ้ึ่�งสำ่งผิล
ทำาให้์ผิูค้นจำานวน 1.4 พัันลา้นคนต้่องเขา้กักต่วัอยู่ในบ้านทันท่ภายใน
ชั�วขา้มคืน TPAC ท่�ต่ั�งอยู่ท่�มม่ไบถูึกระงับการดูำาเนินงานจนถึง้ปจัจ่บนั1 
การสำั�งลอ็คดูาวน์ผิูค้นจำานวนมากท่�ไมม่ใ่ครคาดูคดิูน่� ย่อมสำง่ผิลกระทบ
ในวงกวา้ง ทำาให์เ้กิดูความช่ลมน่ต่ามมา โดูยบรษิัทัในเครอืของ TPAC นั�น
ถูึกระงับการผิลิต่ทั�งห์มดูต่ามคำาสำั�งในช่วงระยะเวลาห์น้�งของการ 

ลอ็คดูาวน์ และต้่องปรบัลดูการผิลติ่ลงจำานวนมาก แต่ใ่นระยะเวลาไมน่าน 
TPAC India ก็ไดูร้บัอนญ่าต่ให้์กลบัมาดูำาเนินการผิลติ่อก่ครั�ง เนื�องจาก
ธิ่รกิจของเราม่ความสำำาคัญทางดู้านเวชภัณฑ์์และอาห์าร กระนั�นแล้ว 
สำถึานการณ์โดูยรวมท่�เกิดูข้�นก็ยังเปน็สำถึานการณ์ท่�ยากลำาบาก

เรากำาลงัเผิชิญกับอป่สำรรคท่�เปล่�ยนแปลงอยู่ต่ลอดูเวลา ซ้ึ่�งสำง่ผิลกระทบ
ในดูา้นต่า่ง ๆ ไมว่า่จะเปน็การขาดูแคลนแรงงาน และปญัห์าดูา้นโลจิสำต่กิสำ์
และการขนสำง่ และการเดิูนทางไปทำางานอย่างยากลำาบากของพันักงาน
ของเรา 

แต่่ก็ขอบค่ณท่มงานในอินเดู่ยและท่มผิู้บริห์ารท่�ไดู้แสำดูงให้์เห็์นถ้ึง
ศกัยภาพัในการแก้ปญัห์า และสำามารถึควบคม่สำิ�งท่�ไมเ่คยเผิชิญมาก่อน 
ดูว้ยการผิา่นช่วงเวลาของการถึกูระงบัการดูำาเนินงาน และบรหิ์ารจัดูการ
ให้์ธิ่รกิจของเรากลับมาไดู้ในระยะเวลาเพ่ัยง 6 สำัปดูาห์์ TPAC India
ม่กำาไรจากการดูำาเนินงานปกต่ิก่อนหั์กดูอกเบ่�ย ภาษั่ ค่าเสำื�อมราคา 
(Core EBITDA) เพิั�มข้�น 21% เมื�อเท่ยบกับปีท่�ผิา่นมา ในขณะท่� GDP ท่�
คาดูการณ์ของ ป ี2564 ของอนิเดูย่นั�นลดูลง 10.3%2

นาย เควิน คูมาร ์ชารม์า
ประธิานกรรมการและประธิานเจา้ห์น้าท่�
บรหิ์ารกล่ม่ธิร่กิจ

กัำาไรจำากักัารดำาเนินงานปกัติกิัอ่น
ดอกัเบี�ย ภาษั ีและคา่เส่�อมราคา กัำาไรจำากักัารดำาเนินงานปกัติิติ่อหุ้ีน
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1 เปรย่บเท่ยบขอ้มูลปจัจ่บนั กับช่วงเวลาเดูย่วกันในปก่ีอนห์น้า
2 การเจรญิเติ่บโต่ของรายไดู ้อาจให้์ภาพัท่�ไม่ชัดูเจน เนื�องจากกลไกการตั่�งราคาขายของสำนิค้าจะผิกผัินต่ามราคาของเม็ดูพัลาสำติ่ก

2 THAI PLASPAC PLC.



ทางดู้านสำห์รฐัอาห์รบัเอมิเรต่สำ ์คณ่ Nimit Bhatia ซ้ึ่�งเปน็ประธิาน
เจ้าห์น้าท่�บริห์ารของเรานั�น ไดู้ต่รวจพับเชื�อ COVID-19 ในเดืูอน
กรกฎาคมท่�ผิ่านมา สำ่งผิลให้์ต่้องทำาการพัักรกัษัาต่ัวราวห์น้�งเดืูอน 
อย่างไรก็ดูท่่กอย่างก็ยังเปน็ไปต่ามท่�ผิมคาดูไว้ ท่มงานของคณ่ Nimit 
ไดูก้้าวข้�นมารบัช่วงและสำานต่อ่งานไดู้อย่างมั�นคง พัวกเรามค่วามยินดู่
อย่างยิ�งท่�การรกัษัาต่ัวของค่ณ Nimit เป็นไปไดู้ดู้วยดู่และยินดู่กับ
การกลบัมาเปน็ผิูน้ำาบรหิ์ารธิร่กิจของพัวกเราในสำห์รฐัอาห์รบัเอมิเรต่สำ ์
อ่กครั�ง โดูยการเพิั�มการเต่ิบโต่ของกำาไรจากการดูำาเนินงานปกต่ิ
กอ่นดูอกเบ่�ย ภาษั ่และค่าเสำื�อมราคา (Core EBITDA) นั�นเพิั�มข้�นถ้ึง 
95% 

ทั�งน่� GDP ของสำห์รัฐอาห์รับเอมิเรต่สำ์ปี 2564 นั�นไดู้ลดูลงถ้ึง 6.6%3 

ทางดู้านประเทศไทยนั�นม่การห์ดูต่ัวของ GDP อย่างมากต่ามวิสำัยของ
การเป็นประเทศท่�พ้ั�งพัารายไดู้เศรษัฐกิจจากการท่องเท่�ยวเป็นห์ลัก 
แต่่อย่างไรก็ต่าม ธิ่รกิจของ TPAC ในไทยยังคงสำามารถึต่่อสำู้กับความ
ท้าทายน่�ไดู้เปน็อย่างดู ่ ทำาให้์ธิร่กจิของเรามก่ารเติ่บโต่ของ กำาไรจากการ
ดูำาเนินงานปกต่ิก่อนดูอกเบ่�ย ภาษั่ และค่าเสำื�อมราคา (Core EBITDA) 
เพิั�มข้�นถ้ึง 22% สำวนทางกับกระแสำการห์ดูต่ัวของ GDP ในประเทศ 
ซ้ึ่�งต่กลงมา 7.1%4

ผิมเชื�อว่าความสำำาเรจ็ของ TPAC ในปี 2563 นั�นมาจาก 2 ปัจจัยห์ลัก 
อนัไดูแ้ก่

ปจัำจำยัที� 1: กัรอบความคิดของทมีงานผูู้บ้รหิีารของ TPAC และบรษัิัทในเครอ่

ปจัำจำยัที� 2: คุณภาพกัำาไรของบรษัิัทเครอ่ TPAC:

กัารกัระจำายความเสี�ยงด้านภมิูภาค กัารกัระจำายความเสี�ยงด้านลูกัค้า

ห์ากกลา่วถ้ึงในแง่มม่สำว่นตั่วแลว้ ผิมไดูเ้รย่นรูใ้นเรื�องกรอบความคดิู 
(Mindset) ในท่มของผิมเยอะข้�นมากในปีท่�ผิา่นมา และผิมมั�นใจว่า
ผิูน้ำาของบรษิัทัและอต่่สำาห์กรรมต่า่ง ๆ ลว้นไดูป้ระสำบกับสำิ�งเดูย่วกันน่�
เช่นกัน ใช่ครบั เรากำาลงัอยู่ห่์างไกลกันกับเพืั�อนรว่มงานท่�จรงิ ๆ แลว้
ควรไดู้เห็์นห์น้ากันท่กวนั พัวกเราสำว่นให์ญข่ณะน่�ต่อ้งทำางานจากท่�บ้าน 
(ซ้ึ่�งห์ลายคนมเ่สำย่งลกูรอ้งเปน็แบ็คกราวน์แบบผิม) แต่อ่ย่าไดู้เข้าใจ
คำาพูัดูของผิมผิิดูไป จิต่ใจของพัวกเราล้วนม่่งห์มายท่�จะทำางานให้์
สำำาเร็จล่ล่วง และไม่ห์าข้ออ้างใดู แม้เราจะอยู่ในช่วงเวลาท่�เราจะ
สำามารถึห์าข้ออา้งให้์ต่วัเองไดู้มากมาย 

จากการไดู้เห็์นการต่ัดูสำินใจท่�รวดูเรว็และเฉ่ียบขาดูของท่มผิู้บรหิ์าร
ของเรา โดูยเฉีพัาะอย่างยิ�งในช่วงแรกของวิกฤต่ิท่�ขณะนั�นทั�งโลก
กำาลงัเผิชิญห์น้ากับการลอ็คดูาวน์และมค่วามกังวลอยา่งมาก ถ้ึงสำิ�ง
ท่�เราไม่อาจคาดูการณ์ไดู้ ทำาให์ผ้ิมต่ระห์นักถึง้ความสำำาคญัของการม่
กรอบความคดิู (Mindset) ท่�ถูึกต่อ้งในความเปน็ผิูน้ำา ประสำบการณ์
ในปีท่�ผิา่นมาไดู้ให้์ความกระจ่างกับผิมในเรื�องน่� และบัดูน่�ผิมไดู้เขา้ใจ
ชัดูเจนแลว้วา่ ปจัจยัท่�สำำาคญัท่�สำดู่ท่�เราจะต้่องประเมินในการเลอืกเฟ้น้

ในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่�ผิ่านมา พัวกเราเน้นยำามาต่ลอดูว่ากระแสำ
รายไดู้ของธิ่รกิจของเรานั�นม่เข้ามาต่ลอดู (resilient) อย่างไรก็ดู ่
ผิมก็เข้าใจดู่ ห์ากผิู้ลงท่นของเราเลือกท่�จะฟ้งัหู์ไว้หู์ ไม่เชื�อในคำาพูัดู
ของเราเสำ่ยทั�งห์มดูท่เดู่ยว เนื�องดู้วยคำาพูัดูชวนเชื�อเห์ล่าน่�ถูึกบรษิััท
ต่า่ง ๆ นำาใช้กันมานับครั�งไม่ถ้ึวน ทว่าสำำาห์รบับรษิัทัในเครอื TPAC แลว้
คำาพูัดูน่�ไม่ไดู้เป็นเพ่ัยงคำาพูัดูชวนเชื�อทางการต่ลาดูแต่่อย่างใดู 
แต่เ่ปน็ความจรงิ

ผิู้บริห์ารของ TPAC ก็คือการม่กรอบความคิดู (Mindset) ท่�ดู่
ผิมเชื�อมั�นอยา่งยิ�งว่าพัลงัของการมก่รอบความคิดู (Mindset) ท่�ดู่
จะสำามารถึพิัชิต่พัลังแห่์งประสำบการณ์ ห์รอืท่�อาจเรย่กไดู้ว่าความ
ชำานาญไดู้

ท่มบรหิ์ารจัดูการของ TPAC และบรษิัทัในเครอืไดูม้่ง่มั�นทำางานอย่าง
ห์นักภายใต่้สำถึานการณ์ท่�ยากลำาบากและไม่แน่นอนมาโดูยต่ลอดู 
พัวกเราพัยายามค้นห์าวถ่ิึทางต่า่ง ๆ ในการทำางานเพืั�อทำาให้์แน่ใจว่า
พัวกเราจะไม่ทำาให้์ผิูล้งท่นต้่องผิดิูห์วัง

โดูยการสำื�อสำารท่�โปรง่ใสำและสำมำาเสำมอในดู้านความเปน็ผิู้นำาของเรา
กับผิูล้งทน่ รวมถ้ึงผิูใ้ห้์กู้ ซัึ่พัพัลายเออร ์ ลกูคา้และพันักงานของเรา
ทั�งในสำ่วนการผิลิต่ไปจนถ้ึงสำ่วนสำำานักงานคือสำิ�งท่�พัวกเราท่่มเท
ปฏิิบัต่เิสำมอมา ดูว้ยประการน่� ต่วัผิมนั�นมค่วามคาดูห์วังเปน็อย่างยิ�ง
ว่าท่มบริห์ารของผิมและต่ัวผิมเองนั�นจะไดู้รับความเชื�อถึือและ
ความไวว้างใจท่�เพิั�มมากข้�นในสำายต่านักลงท่นในปีน่�

แม้วิกฤต่ิโรคระบาดู COVID-19 จะเป็นบททดูสำอบแสำนสำาหั์สำใน
ดู้านความยืดูห์ย่่นทางธิ่รกิจ แต่่อย่างไรก็ต่าม เมื�อมองในภาพัของ
ทั�งมห์ภาคและจ่ลภาค เครอื TPAC ก็ยังคงทำากำาไรดูงัท่�เราเคยกลา่ว
เอาไว้ 

โดูยการเสำรมิสำรา้งกำาไรของเรานั�น ทำาผิ่านการกระจายการลงท่น
อย่างเข้มแข็งในพืั�นท่�ภูมิศาสำต่รต์่่าง ๆ รวมถ้ึงดู้านลูกค้า ต่ลาดู และ
กระทั�งผิลติ่ภณัฑ์ต์่า่ง ๆ

ประเทศไทย

ประเทศอนิเดีย
ประเทศสหีรฐัอาหีรบั
เอมิเรติส์

11%

45%

44%

3 GDP ของประเทศสำห์รฐัอาห์รบัเอมิเรต่สำ:์ https://www.statista.com/statistics/297772/uae-gross-domestic-product-change-percent/
4 GDP ของประเทศไทย: https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11266&filename=QGDP_report
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ยิ�งไปกว่านั�นสำิ�งท่�ทำาให้์ธิร่กิจของเรามั�นคงแขง็แรงข้�น คอื ความแน่นอน
ของรายไดู้ (visibility) ของกระแสำรายไดู้ท่�เราม่ โดูยรูปแบบดู่ไซึ่น์
บรรจ่ภัณฑ์์ของทั�งลกูค้ากล่่มบรโิภคและเวชภัณฑ์์นั�นโดูยปรกติ่แลว้
จะมก่ารเปล่�ยนแปลงห์ลงัจากผ่ิานการใช้งานไป 6-7 ปี 

เนื�องดูว้ยความต้่องการของต่ลาดูแลว้ พัอรต์่โฟ้ลโิอของเครอื TPAC นั�น
ประกอบไปดู้วยสำนิคา้อป่โภคบรโิภคและเวชภณัฑ์ ์ ซ้ึ่�งจำาเปน็ในช่วิต่
ประจำาวันจำานวนมาก ซ้ึ่�งสำนิคา้เห์ลา่น่�มแ่นวโน้มท่�จะมรู่ปแบบความ
ต่้องการต่ลาดูท่�สำามารถึคาดูการณ์ไดู้ โดูยจะไม่พ่่ังทะล่จ่ดูสำูงสำ่ดู 
(peak) ห์รอืต่กลงไปต่ำากว่าจ่ดูต่ำาสำดู่ (trough)

อย่างไรก็ต่าม จ่ดูต่ำาสำ่ดูของเรานั�นกลับเกิดูจากกระจายการลงท่น
ต่่าง ๆ ของเรา TPAC ไดู้รับผิลกระทบจากเห์ต่่การณ์เห์นือความ
คาดูห์มาย อาทิ กจิการเครื�องดูื�มแช่เย็นของเราในอนิเดูย่และกิจการ
นมบรรจ่แกลลอนในไทยจะไดูร้บัความเสำย่ห์ายอยา่งสำาห์สัำในป ี2563 
ท่�ผิ่านมา โดูยกิจการเครื�องดูื�มแช่เย็นของ TPAC ในอินเดู่ยเผิชิญ
ปญัห์า เนื�องจากผิูบ้รโิภคชาวอนิเดูย่ห์ลก่เล่�ยงการดูื�มเครื�องดูื�มเย็น 
เนื�องจากกังวลว่าการดูื�มเครื�องดูื�มเย็นจะไม่ช่วยรา่งกายต้่านเชื�อ 
COVID-19 ทางดู้านธิ่รกิจนมบรรจ่แกลลอนของเครือ TPAC 
ประเทศไทย ก็ไดูร้บัผิลกระทบเช่นกันเนื�องจากเกิดูการเปล่�ยนแปลง
ดู้านความต่้องการจากลูกค้าเชิงพัาณิชย์ เช่น โรงแรม ภัต่ต่าคาร 
รา้นกาแฟ้ท่�มส่ำาขา และอื�น ๆ  นอกจากน่� พัอรต์่โฟ้ลโิอของเราในปี 2563 
ยังไดู้รบัผิลกระทบอื�น ๆ อ่กมากมายนับไม่ถ้ึวน อันเป็นผิลพัวงจาก
โรคระบาดู COVID-19 ถึ้งกระนั�นพัอรต์่โฟ้ลิโอของเราก็ยังเข้มแข็ง
เนื�องมาจากผิลิต่ภัณฑ์์อก่มากมายท่�ยังม่ความต้่องการท่�สำมำาเสำมอ 
และเรายังสำามารถึทำายอดูขายไดู้มากข้�นกว่าเดูิมในสำินค้าบาง
ประเภท เช่น อาห์ารเพืั�อสำข่ภาพั เปน็ต่น้

ดู้วยค่ณสำมบัติ่ของพัอรต์่โฟ้ลิโอของเราท่�กล่าวมาเห์ล่าน่�เองท่�เป็น
รากฐานอนัมั�นคงท่�ทำาให้์เราประสำบความสำำาเรจ็ในปี 2563 ท่�ผิา่นมา 
และดู้วยพืั�นฐานแข็งแรงน่�เองท่�จะต่่อยอดูนำาพัาเราไปสำู่ความสำำาเรจ็
ในท่กไต่รมาสำ และท่กปีต่อ่จากน่�

ผิมขอใช้โอกาสำน่�ในการรำาลก้ถึง้ความสำำาเรจ็ของพัวกเราสัำกเลก็น้อย
ว่าขณะน่�เราไดูก้้าวสำูห่์ลกัชัยของปีท่� 5 แลว้ ซ้ึ่�งภายในองค์กร TPAC 
ของเรานั�น เราจะกล่าวถึ้ง 5 ปีท่�ผิ่านมา (ปี 2559-2563) ว่าเป็น
บทท่� 1 ยิ�งไปกว่านั�น การเปล่�ยนผิา่นของปี 2563 ยังเปน็สำญัลกัษัณ์
การทำางาน 5 ปใีนการดูำารงต่ำาแห์น่งประธิานกรรมการ และผิูบ้รหิ์าร
สำงูสำดู่ TPAC ของผิมอก่ดูว้ย

วาระน่�จ้งเป็นเวลาท่�เห์มาะสำมยิ�งนักท่�ผิมจะเริ�มต่้นจากจ่ดูท่�ท่ก
อย่างเคยเกิดูข้�น นั�นก็คอืช่วงท้ายปี 2558 ซ้ึ่�งเปน็ต่อนท่�เราไดูเ้ข้าถืึอ
ห้่์นให์ญ่ (control stake) ของ TPAC ในขณะนั�น เราต่ั�งเป้าฝ่ันให้์ 
TPAC กลายเปน็บรษิัทัผิลติ่บรรจ่ภัณฑ์ร์ะดัูบโลก ต่อนนั�นเราไมก่ลวั
เลยท่�จะฝ่ัน ต่อนน่�ก็เช่นกัน อันท่�จรงิแล้วเราต้่องฝ่ันให้์ให์ญ่เข้าไว ้
เพัราะการม่่งห์มายเพ่ัยงแค่ว่าจะอยู่ต่่อไปเห์มือนเดูิม สำ่วนให์ญ่
มักจะห์มายถ้ึงจะต้่องสำญูไปไมช้่าก็เรว็

ผิมคิดูว่าเราล้วนเห็์นต่รงกันว่าการดูำาเนินธิ่รกิจในโลกน่�ยากข้�นเรื�อย ๆ
การท่�ผิมกล่าวว่ายากข้�นเรื�อย ๆ ห์มายความว่าอะไรท่�เคยดู่เมื�อวาน 
วันน่�อาจดู่ไม่พัออ่กต่่อไป ความจรงิน่�เป็นสำิ�งท่�ชัดูเจนมากในย่คดูิจิต่ัล 
อนัเปน็ย่คท่�อตั่ราความเปล่�ยนแปลงมแ่ต่จ่ะมากข้�นท่กท่ และในปี 2559 
นั�นเองท่�เราไดู้เห็์นข้อเท็จจรงิดัูงกลา่วอยา่งกระจ่างแจง้ 

TPAC เคยเป็นเพ่ัยงบรษิััทกำาลังผิลิต่ขนาดูกลางท่�ม่โรงงาน 3 โรงงาน
อยู่บรเิวณเขต่รอบนอกกรง่เทพัมห์านคร ขณะนั�นเรามฐ่านลกูค้าท่�มั�นคง 
และห์ลากห์ลาย ต่ั�งแต่บ่รษิัทัข้ามชาต่ริะดูบับลชิูพั (blue chip) บรษิัทัไทย
ท่�ดูำาเนินธิร่กิจระดัูบนานาชาต่ ิรวมไปถ้ึงบรษิัทัท่�มชื่�อเสำย่งในไทย (local 
champion) ความสำัมพัันธิ์ของเรากับลูกค้าเห์ล่าน่�ม่มายาวนานห์ลาย
ทศวรรษั แมเ้ราจะมข่นาดูเลก็ แต่ห่์ากพัดููกันทางเทคนิคแลว้ เราเปน็ผิูผ้ิลติ่
ท่�ม่ความเช่�ยวชาญพิัเศษัท่�ดูำาเนินงานมา 33 ปี และม่ชื�อเสำ่ยงท่�ดู่ ไดู้รบั
ความไว้วางใจในต่ลาดูของไทย แต่่ถึ้งกระนั�นโลกก็ห์ม่นเปล่�ยนไปอย่าง
รวดูเรว็ ซ้ึ่�งทำาให้์เรามองเห็์นอย่างชัดูเจนวา่ ห์ากเราต่ั�งเปา้ม่่งมั�นท่�จะเปน็
บรษิัทัผิลติ่บรรจ่ภัณฑ์ร์ะดัูบโลกจรงิ ๆ เราจะต้่องเปล่�ยนแปลง ไมเ่ช่นนั�น
แลว้เราก็คงจะถูึกลมื 
 
พัวกเราต่ั�งคำาถึามกับต่ัวเองว่า พัวกเราจะเป็นต่ัวเองในรูปแบบท่�ดู่ท่�สำ่ดู
ให้์กับลกูค้าของเราไดูอ้ย่างไร คำาต่อบท่�ไดูร้บัจากการคน้ห์าต่นเองของเรา
มดัู่งต่อ่ไปน่� 
 
TPAC จะก้าวสำูร่ะดัูบโลกดู้วยความเปน็เลศิใน 5 ดูา้นเห์ลา่น่�:
 ความสำามารถึดู้านการออกแบบและนวัต่กรรม
 (Design & innovation capability)
 การจัดูการต้่นท่นท่�ดู ่(Cost excellence)
 การขยายกิจการไปสำูพื่ั�นท่�ให์ม่ (Footprint)
 ข้อมลูและการวิเคราะห์ข้์อมลู (Data & analytics )
 วัฒนธิรรม (Culture)

ในการท่�จะบรรล่เป้าห์มายเพืั�อก้าวสำู่ระดัูบโลกในดู้านความเป็นเลิศทั�ง 
5 ดูา้น TPAC จะต้่องม:่
 การขยายกิจการให้์ให์ญ่ข้�นดูว้ยโฟ้กัสำท่�ต่รงจ่ดู
 ความสำามารถึคูกั่บกรอบความคิดู (Mindset) ท่�ถูึกต้่อง
 
คำาว่าขยายขนาดูกิจการห์รอืขยายสำเกลนั�นห์มายถ้ึงการท่� TPAC จะต่อ้ง
เริ�มขยายขนาดูของบรษิัทัอยา่งรวดูเรว็ทว่คณู เนื�องจากมบ่รษิัทัจำานวนมาก
ท่�อยู่ในอ่ต่สำาห์กรรมเดู่ยวกันประสำบความสำำาเร็จเป็นบริษััทระดูับโลก
มูลค่าห์ลายพัันล้านบาท ทั�งน่� โปรดูทำาความเข้าใจว่าการขยายขนาดู
กิจการดูงักลา่วท่� TPAC ม่ง่ห์มายนั�นไมใ่ช่ในดูา้นต่น้ท่นห์รอืทิศทางองค์กร 
ห์ากแต่เ่ปน็ไปการหั์นไปเริ�มโฟ้กัสำให้์ต่รงจ่ดูเปา้ห์มายท่�เราต่ั�งใจ ซ้ึ่�ง TPAC 
จะม่่งความสำนใจไปท่�การใช้ ‘บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกแบบคงรูปที่่�สามารถ
นำำาไปรไ่ซเคลิได้’้ โดูยบรษิัทัจะยังคงพ่่ังความสำนใจห์ลกัไปท่�กล่ม่บรรจ่ภัณฑ์์
สำินค้าอ่ปโภคบรโิภคและเวชภัณฑ์์ เนื�องดู้วยเป็นเรื�องท่�ทางกล่่ม TPAC 
มค่วามเช่�ยวชาญเปน็พิัเศษั โดูยเราเริ�มดูำาเนินงานดู้านน่�มาต่ั�งแต่ปี่ 2526 
ทั�งน่� บรษิัทัท่�เราไดู้ควบรวมกิจการทั�ง 3 กิจการในไทย อนิเดูย่และสำห์รฐั

กัารกัระจำายความเสี�ยงดา้นกัลุม่ผู้ลิติภณัฑ์์ กัารกัระจำายความเสี�ยงด้านสนิค้า

อาหีารและเคร่�องด่�ม

เวชภัณฑ์์
และของใช้ส่วนบุคคล
ของใช้ในบา้น
และอตุิสาหีกัรรม

70%

8%

22%

4 THAI PLASPAC PLC.



อาห์รบัเอมิเรต่สำ์ ล้วนไดู้พััฒนาความสำนใจในเรื�องดัูงกล่าวทั�งสำิ�น 
และความเป็นเลิศดู้านการผิลิต่บรรจ่ภัณฑ์์พัลาสำติ่กแบบคงรูป
น่�เอง คือแนวทางท่�ทาง TPAC ม่่งมั�นจะก้าวสำู่การสำร้างแบรนดู์
ระดูบัโลก 

ห์ากกลา่วถ้ึงเรื�องการออกแบบและนวัต่กรรม (Design & innovation) 
ทางเราม่ท่มผิู้เช่�ยวชาญดู้านเทคนิคท่�ม่ประสำบการณ์ท่�เราเรย่กกัน
ภายในองคก์รว่า ‘TPACs Design Lab’ เนื�องดูว้ยเราม่่งความสำนใจ
ไปท่�พัลาสำต่ิกคงรูป เราจ้งไดู้รวมรวมท่มท่�ม่ความสำามารถึดู้านการ
ออกแบบและนวัต่กรรมมือดู่ท่�สำ่ดูเพืั�อต่อบโจทย์การให้์บริการแก่
กิจการทั�งห์มดูของเราในท่กพืั�นท่�ภูมิศาสำต่ร ์ โดูยท่กท่�จะสำามารถึ
เขา้ถ้ึงท่มออกแบบต่า่ง ๆ ของเราไดูม้ากข้�น แต่อ่ยา่งไรกด็ูเ่รากย็งัคง
โฟ้กัสำอยู่จ่ดูเดูมิ เราไดูท้ำาการรวมรวมไอเดูย่มากมายดู้านนวัต่กรรม
ให์ม่ ๆ เทรนดู์และเทคโนโลย่ท่�เราไดู้พับเห็์นทั�งจากต่ะวันออกกลาง 
อาเซ่ึ่ยน และอน่ทว่ปอินเดู่ยมาไว้ในท่ม Design Lab ของเราเพืั�อ 
เราจะไดู้บรกิารลูกค้าของเราให้์ดู่ยิ�งข้�นดู้วยม่มมองโลกท่�กว้างให์ญ่
และผิลติ่ภณัฑ์ท่์�ห์ลากห์ลายมากข้�น   

ยิ�งไปกว่านั�น ดู้วยการท่�เราห์ันมาโฟ้กัสำเฉีพัาะดู้านมากข้�น เราไดู้
ปรบัปร่งการจัดูการต่้นท่น (cost driver) สำ่วนท่�ให์ญ่ท่�สำ่ดูของเรา 
ซ้ึ่�งก็คือการต้่นท่นการจัดูห์าวัต่ถ่ึดิูบ นอกจากค่าวัต่ถ่ึดูิบต่่าง ๆ แล้ว
คา่เครื�องจกัร แม่พัมิพ์ั ระบบอตั่โนมัต่หิ์รอืแมก้ระทั�งอะไห์ลส่ำำารองทั�วไป
ล้วนเปน็สำัดูสำ่วนสำำาคัญของค่าใช้จ่ายดู้านต่้นท่นและดู้วยการห์ันมา
โฟ้กัสำเฉีพัาะจ่ดูของเรา ทำาให้์ต่อนน่�เราไดูเ้ปรย่บมากข้�นในการสำรา้ง
คณ่คา่ดูว้ยการเปน็ผิูซื้ึ่�อท่�เข้าใจต่ลาดูและมก่ำาลงัซืึ่�อมากข้�น 

ไม่ม่สำิ�งใดูจะดู่ไปกว่าการขยายกิจการไปทั�วโลก (World class 
footprint) แต่ข่ณะน่�สำิ�งท่�เราอยากโฟ้กัสำนั�นม ่2 สำิ�ง คอื
 TPAC ต่อ้งห์าทางเขา้สำูต่่ลาดูเกิดูให์ม่ท่�มอ่ตั่ราการเติ่บโต่สำงู  
 (high growth emerging markets) ดู้วยศกัยภาพัท่�  
 สำามารถึพัลกิเกมไดู้
 TPAC จะต้่องให้์บรกิารลกูคา้ในต่ลาดูเกิดูให์ม่
 ท่�ลกูคา้ต้่องการอย่างสำดู่ความสำามารถึ

คำาต่อบท่�เราไดูจ้ากการถึามคำาถึาม 2 ขอ้ท่�เราไดู้กลา่วถ้ึงขา้งต่น้น่�เอง
ท่�นำาเราไปสำู่อินเดู่ย และต่ะวันออกกลางในเวลาต่่อมา ปี 2561 นั�น
ถึือเป็นช่วงเวลาแห่์งความภาคภูมิใจของเราท่�เราสำามารถึประกาศ
ให้์ลูกค้าของเราไดู้รบัทราบว่า เราสำามารถึท่�จะให้์บรกิารในระดูับ
นานาประเทศไดู้แล้ว การผิสำานกำาลังในการทำางานรว่มกับลูกค้า
นานาประเทศของเราท่�อยู่ในพืั�นท่�ภูมิศาสำต่รต์่่าง ๆ นั�น ยังอยู่ในขั�น
เริ�มแรกเท่านั�น ยังม่ศักยภาพัอ่กมากท่�เราจะต้่องเก็บเก่�ยวนำามาใช้
อย่างไรก็ดู่ สำิ�งสำำาคัญ ณ ต่อนน่�ก็คือ ลูกค้าของเราเข้าใจดู่ว่า TPAC 
ม่่งมั�นเอาจริงท่�จะท่่มเททำางานกับพัวกเขาในต่ลาดูเกิดูให์ม่ท่�ม่
ศกัยภาพัสำงูท่�สำดู่ของโลก   
 
ในดูา้นเทคโนโลย่สำารสำนเทศสำว่นท่�ติ่ดูต่อ่กับผิูใ้ช้งาน (Information 
Technology front-end) การเพิั�มขนาดูธิ่รกิจของเราทำาให้์เรา
สำามารถึจัดูการลงทน่นำาระบบ ERP มาใช้ โดูยมแ่กนห์ลกั (backbone) 
ห์น้�งรว่มกัน โดูยระบบดัูงกลา่วเปน็เครื�องมอื Front end dashboard 
นอกจากนั�นแลว้ ท่�สำำาคญัท่�สำดู่คอื ความสำามารถึท่�จะสำรา้งฝ่า่ยบรหิ์าร
ดูา้น IT ท่�มฝี่่มือเขา้มาทำางานรว่มกับท่มธิร่กิจต่า่ง ๆ ของเราอก่ดูว้ย 
ช่วงไม่ก่�ปีท่�ผิ่านมาน่� เราไดู้ท่่มเทอย่างห์นักเพืั�อท่�จะจัดูการควบค่ม 
นำาขอ้มลูของเรามาใช้และทำาการสำรา้ง Dashboard ต่า่ง ๆ เพืั�อการ
บริห์ารจัดูการของเราจะไดู้เข้าใจในธิ่รกิจของต่นไดู้โดูยละเอ่ยดู 
ยิ�งข้�นแบบเรย่ลไทม์

ระบบ IT ท่�แข็งแรง และแกนห์ลกัท่�ทำาการวิเคราะห์์ข้อมลูนั�นมค่วาม
สำำาคัญอย่างยิ�ง เพัราะการต่ัดูสำินใจท่�เสำรมิประกอบกับข้อมูลท่�ดู่นั�น
มแ่ต่จ่ะช่วยให้์เครอื TPAC มก่ารบรหิ์ารจัดูการท่�ดูยิ่�งข้�นไป

ประการสำ่ดูท้าย สำ่วนประกอบท่�สำำาคัญท่�สำ่ดูเห์นือสำิ�งใดูคือ ‘บ่คลากรท่�ม่
ความสำามารถึ’ ในท่กปีท่�ผิา่นมา เราไดู้พัยายามยกระดูบัขดู่ความสำามารถึ
ให้์เห์มาะสำมกับบทบาทการเปน็ผิูน้ำาท่� TPAC อก่ทั�งการท่�เราไดู้ม่่งโฟ้กัสำ
ไปท่�บรรจ่ภณัฑ์พ์ัลาสำต่กิแบบคงรปูทำาให้์ท่มเทคนิคของเราในท่กโรงงาน 
สำามารถึรว่มแบ่งปันบทเรย่นและความรู้ท่�ไดู้รับในพืั�นท่�การผิลิต่ให้์แก่
กันและกันไดู้ และท่�สำำาคัญการบริห์ารจัดูการดูา้นเทคนิคของเรา ทั�งใน
ประเทศไทย อนิเดูย่ และต่ะวันออกกลางลว้นมจ่่ดูม่่งห์มายอยา่งเดูย่วกัน
ซ้ึ่�งสำิ�งน่�เปน็กา้วท่�สำำาคัญอยา่งยิ�งในการสำรา้งแบรนด์ู TPAC ให้์เปน็เลศิใน
ดู้านผิู้ผิลิต่บรรจ่ภัณฑ์์พัลาสำต่ิกคงรูป 

งบแสำดูงฐานะทางการเงินของเราในต่อนน่�ม่ความสำามารถึท่�จะลงท่นใน
บ่คลากรท่�ม่ฝี่มือไดู้ และยิ�งไปกว่านั�นคือ บ่คลากรท่�ม่ความสำามารถึก็ม่
ความสำนใจท่�จะทำางานท่�บรษิััทของเราเช่นกัน พัวกเขาเล็งเห็์นว่าเราม่
กำาไรจากการดูำาเนินงานปกต่ิก่อนหั์กดูอกเบ่�ย ภาษั่ และค่าเสำื�อมราคา 
(Core EBITDA) ท่�เพิั�มมากข้�นกว่าสำามเท่าในระยะเวลา 5 ปีท่�ผิ่านมา 
สำำาห์รบัผิู้ท่�ม่กรอบความคิดูท่�พัรอ้มเติ่บโต่ก้าวห์น้า บรษิััท TPAC เป็น
สำถึานท่�ทำางานท่�ดู้งดููดูใจสำำาห์รบัเสำ้นทางอาช่พัสำายการบรหิ์ารกิจการ 
และความสำรา้งสำรรค ์คนเก่งจะสำามารถึสำรา้งวฒันธิรรมความสำำาเรจ็ไดู ้และ
ผิมเชื�อว่าเรากำาลงัสำรา้งวัฒนธิรรมน่�ท่� TPAC ซ้ึ่�งในความคดิูของผิมแลว้ 
สำิ�งน่�เปน็ความสำำาเรจ็และสำนิทรพััยท่์�ยิ�งให์ญ่ท่�สำดู่ท่�เราห์ามาไดู้ในรอบ 5 ปี
ท่�ผิา่นมาเลยท่เดูย่ว

นั�นคอืวฒันธิรรมท่�จะเปน็ขม่พัลงัแก่เราสำูก่ารบรรลป่ณิธิาน Aspiration ’24  
 
ปณิธิาน Aspiration ’24 ประกอบไปดูว้ยเปา้ห์มายอนัชัดูเจน 2 เปา้ห์มาย
คอื
 ภายในปี 2567 TPAC จะกำาไรจากการดูำาเนินงานปกติ่ก่อน
ดูอกเบ่�ย ภาษั ่และค่าเสำื�อมราคา (Core EBITDA) เปน็ 2 เท่าของปี 2563 
 ภายในปี 2567 TPAC จะต้่องข้�นไปอยู่ในรายชื�อกระดูาน
ห์ลกัของต่ลาดูห์ลกัทรพััยแ์ห่์งประเทศไทย (SET) โดูยขณะน่� TPAC อยู่ใน
ต่ลาดูห์ลักทรพััย์เอ็มเอไอ (MAI) โดูยทางเราคาดูห์วังว่าจะทำาสำำาเรจ็ไดู้
ก่อนจะถ้ึงปี 2567 แน่นอน 

เพืั�อเพิั�มกำาไรจากการดูำาเนินงานปกต่ก่ิอนดูอกเบ่�ย ภาษั ่และคา่เสำื�อมราคา 
(Core EBITDA) ให้์เป็น 2 เท่าของปี 2563 ภายในปี 2567 ทาง TPAC 
ต่ั�งใจท่�จะทำาการควบรวมกิจการ (M&A) โดูยใช้งบแสำดูงฐานะทางการเงิน
ท่�มส่ำว่นของทน่ท่�ดู5่

นอกจากนั�นแล้ว เราจะต่ั�งเป้าห์มายสำำาห์รบัธิ่รกิจท่�เราม่อยู่ให้์ม่อัต่รา
การเติ่บโต่ของกำาไรจากการดูำาเนินงานปกติ่ก่อน ดูอกเบ่�ย ภาษั ่และค่า
เสำื�อมราคา (Core EBITDA) เพิั�มข้�นแบบทบต้่น 15-17% ใน 4 ปข้ีางห์น้า 
เช่นน่�แล้ว เราคาดูว่าจะสำามารถึเพิั�มกำาไรจากการดูำาเนินงานปกต่ิก่อน 
ดูอกเบ่�ย ภาษั ่และค่าเสำื�อมราคา (Core EBITDA)  ให้์มม่ลูค่าเปน็สำองเท่า
ของ Core EBITDA ป ี2563 ในระยะเวลาภายในปี 2567
 
พืั�นท่�ภูมิศาสำต่รท่์�เราจะม่่งความสำนใจ คือ พืั�นท่�เอเช่ยต่ะวันออกเฉ่ียงใต่ ้
(ASEAN) อินเดู่ย และต่ะวันออกกลาง (MEA) ผิมรู้สำ้กต่ื�นเต่้นมากใน
ศกัยภาพัของพัื�นท่�ภมูศิาสำต่ร ์3 แห่์งน่� และการท่�เราไดูส้ำง่ท่มฝ่มีอืดูห่์ลายท่ม
ไปประจำาต่ามพืั�นท่�ต่า่ง ๆ แลว้

ในไม่ก่�ปีท่�จะมาถ้ึง TPAC จะรวมกนัเปน็มห์าอำานาจดู้านการผิลติ่บรรจ่ภณัฑ์์
ของต่ลาดูเกิดูให์ม่ระดูับโลกอย่างแท้จรงิ โดูย TPAC จะดูำาเนินการต่าม
เป้าห์มายท่�จะเข้าสำู่ระดูับโลกในทั�ง 5 ดู้านท่�ไดู้กล่าวไป และ TPAC จะ
ดูำาเนินการขยายสำเกลดู้วยการท่่มเทพััฒนาดู้านพัลาสำต่ิกคงรูปแบบ
ร่ไซึ่เคิลไดู้ สำำาห์รับบรรจ่ภัณฑ์์กล่่มสำินค้าอ่ปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์์
อย่างไมห่์ย่ดูยั�ง อก่ทั�งจะดูง้ดูดููและผิลติ่ผิูน้ำาท่�มก่รอบความคิดู (mindset) 
ท่�ดูอ่ก่ดู้วย

เปา้หีมายที� 1

เปา้หีมายที� 2

5 อตั่ราสำว่นห์น่�สำนิสำท่ธิต่ิ่อท่นของบรษัิัท ณ 31 ธินัวาคม 2563 อยูท่่� 0.86 เท่า
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นาย เควินิ คูมาร ์ชารม์า
ประธิานกรรมการและประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารกล่ม่ธิร่กิจกิจการ

สำดู่ท้ายน่� ผิมอยากจะเอย่ถึง้การท่�เราม่ง่มั�นท่�จะเพิั�มผิลต่อบแทนของ
ผิูถื้ึอห้่์น “TSR” ผิา่นผิลต่อบแทนดู้านราคาห์ลกัทรพััย์ และการจ่าย
เงินปันผิลเป็นเงินสำดู เราเชื�อว่านักลงท่นและต่ลาดูจะไดู้รับรู้ถ้ึง
ความแข็งแกรง่ของการกระจายความเสำ่�ยงดู้านธิ่รกิจของเรา และ
ความสำามารถึในการทำากำาไรและกระแสำเงินสำดูในไมช้่า ในวนัขา้งห์น้า
เราจะให้์ความสำำาคญัและมป่ฏิิสำมัพัันธิกั์บกล่ม่นักลงท่นผิา่นช่องทาง 
การสำื�อสำารองคก์รและนักลงท่นสำมัพัันธิม์ากข้�นอก่ดูว้ย

ในขณะเดูย่วกัน เราจะพัยายามอย่างต่อ่เนื�องท่�จะสำรา้งผิลประกอบการ
ท่�แขง็แกรง่ ดูว้ยผิลงานในท่กไต่รมาสำท่�กำาลงัจะผิา่นไปของเรา ผิูค้น
อ่กมากจะต่ระห์นักเห็์นสำิ�งท่�เรากำาลังสำรรค์สำร้าง เมื�อเวลาผิ่านไป
ค่ณค่าของบรษิััทเราจะสำะท้อนให์้เห็์นดู้วยผิลงานของเราและธิร่กิจ
ท่�เรากำาลังสำรา้งน่� ฝ่่ายนักลงท่นสำัมพัันธิ์และการสำื�อสำารของ TPAC 
จะเรง่ปรบัยกระดูบัการทำางานข้�นในปีน่� และผิมจะขอกลา่วอก่ครั�งวา่ 
ผิมมั�นใจว่าเราทำาไดูอ้ย่างแน่นอน 

สำดู่ทา้ยน่� ผิมขอขอบคณ่กรรมการบรหิ์ารท่กท่านสำำาห์รบัการสำนับสำนน่
และเห์ล่าฮี่โรผ่ิู้อ่ทิศต่นแห่์ง TPAC ท่กท่านสำำาห์รบัสำปิรติ่นักสำู้และ
ความท่ม่เทอนัน่ายกย่องทั�งห์มดูท่�ผ่ิานมา

ขอขอบค่ณท่านผิู้ลงท่นท่กท่านสำำาห์รบัการสำนับสำน่นพัวกเราต่่อไป 
เราจะรว่มสำรา้งสำิ�งท่�พิัเศษัและไม่เห์มือนใครน่�ไปดูว้ยกัน

ขอให้์พัระเจ้าอวยพัรทก่ท่าน โชคดูค่รบั

6 THAI PLASPAC PLC.



ข้อมูลกัารดำาเนินงาน
ที�สำาคัญ
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ข้อมูลกัารดำาเนินงานที�สำาคัญ

แบบประเมินควิามพึงพอใจลูกค้า

 โครงสร้างรายได้

ในปี 2563 บริษััทไดู้ให้์ลูกค้าทำาแบบประเมินความพ้ังพัอใจ
จำานวน 66 ราย ซ้ึ่�งไดูร้บัการต่อบกลบัจากลกูคา้ 51 ราย คดิูเปน็ 77%
ของลูกค้าท่�ไดู้รับแบบประเมิน โดูยบริษััทม่การจัดูทำาแผินงานใน

การปรบัปรง่หั์วข้อท่�มผ่ิลคะแนนต่ำากว่า 70% ซ้ึ่�งแบบประเมินแบง่ออก
เป็น 3 สำ่วน ไดู้แก่ ค่ณภาพัสำินค้า การบรกิาร และการขนสำ่งสำินค้า
โดูยคะแนนเฉีล่�ยของแบบประเมินความพ้ังพัอใจ สำรป่ไดู้ดัูงน่�

คะแนนเต็ิม คะแนนเฉลี�ย คะแนนสูงสุด คะแนนติำาสุด

ค่ณภาพัสำนิค้า 40 35.0 40 20

การบรกิาร 40 36.5 40 29

การขนสำง่สำนิค้า 20 18.0 20 13

รวม 100 89.5 100 61
*คะแนน 91 – 100 ห์มายถึง้ ดูม่าก , 81 – 90 ห์มายถ้ึง ดู,่ 71 – 80 ห์มายถ้ึง พัอใช้, และ ต่ำากว่า 71 ห์มายถ้ึง ควรปรบัปรง่

ในประเทศ

ในประเทศ

การดำาเนินงานในต่างประเทศ

การดำาเนินงานในประเทศไทย

ส่งออกั

ส่งออกั

81%

88%

19%

12%

อาหีารและเคร่�องด่�ม

อาหีารและเคร่�องด่�ม

เวชภัณฑ์์
และของใช้สว่นบุคคล

เวชภัณฑ์์
และของใช้สว่นบุคคล

ของใช้ในครวัเรอ่น
และอตุิสาหีกัรรม

ของใช้ในครวัเรอ่น
และอตุิสาหีกัรรม

60%

77%

18%

22%

22%

1%

รายได้ตาม
กลุม่ผลิตภััณฑ์์

รายได้ตาม
กลุม่ผลิตภััณฑ์์

รายได้ตาม
ภูัมภิัาค

รายได้ตาม
ภูัมภิัาค
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ข้้อมูลทางการเงินที�สำาคัญ

งบกัำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ำรวม

กัำาไรกัอ่นต้ินทุนทางกัารเงนิ 
ภาษัแีละคา่เส่�อมราคา กัำาไรสทุธิ

กัำาไรก่ัอนติน้ทุนทางกัารเงนิ 
ภาษัแีละคา่เส่�อมราคาจำากั
กัารดำาเนินงานปกัติิ

กัำาไรสทุธิ
จำากักัารดำาเนินงานปกัติิ

862
584 47.6%

หีน่วย: ลา้นบาท

2563

2562

เปลี�ยนแปลง
353
163 116.6%

หีน่วย: ลา้นบาท

2563

2562

เปลี�ยนแปลง
864
610 41.6%

หีน่วย: ลา้นบาท

2563

2562

เปลี�ยนแปลง
354
184 92.9%

หีน่วย: ลา้นบาท

2563

2562

เปลี�ยนแปลง

อตัิราส่วนความสามารถในกัารทำากัำาไร

อตัิรากัำาไรขั�นต้ิน อตัิรากัำาไรสทุธิ
จำากักัารดำาเนินงานปกัติิ

อตัิรากัำาไรกัอ่นต้ินทุนทาง
กัารเงนิภาษีั และค่าเส่�อมราคา
จำากักัารดำาเนินงานปกัติิ

กัำาไรต่ิอหุ้ีน
จำากักัารดำาเนินงานปกัติิ

24.0
17.6 640

 BPS.

(%)

2563

2562

เปลี�ยนแปลง
8.8
4.8 400

 BPS.

(%)

2563

2562

เปลี�ยนแปลง
21.4
16.0 540

 BPS.

(%)

2563

2562

เปลี�ยนแปลง
0.99
0.61 62.1%

บาท

2563

2562

เปลี�ยนแปลง

งบกัารแสดงฐานะเงิน

สนิทรพัยร์วม หีนี�สินสทุธ/ิสว่นของผูู้ถ้อ่หุ้ีนสว่นของผูู้ถ้อ่หุ้ีน ทุนจำดทะเบียนที�ชำาระแลว้

4,723
4,387

หีน่วย: ลา้นบาท

2563

2562

0.86x
0.87x
2563

2562

2,121
1,849

หีน่วย: ลา้นบาท

2563

2562

326.5
326.5

หีน่วย: ลา้นบาท

2563

2562

ในประเทศ

ส่งออกั

84%

16%

อาหีารและเคร่�องด่�ม

เวชภณัฑ์์
และของใช้สว่นบุคคล

ของใช้ในครวัเรอ่น
และอตุิสาหีกัรรม

67%

24%

9%

รายได้ตาม
กลุม่ผลิตภััณฑ์์

รายไดต้าม
ภูัมิภัาค

การดำาเนินงานข้องกลุ่มบรษิัท
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งบกัระแสเงินสดรวม

กัระแสเงินสด
จำากักัจิำกัรรมดำาเนินงาน

กัระแสเงินสด
จำากักิัจำกัรรมลงทุน

กัระแสเงินสด 
จำากักิัจำกัรรมจำดัหีาเงิน

762
537 41.8%

หีน่วย: ลา้นบาท

2563

2562

เปลี�ยนแปลง
-242
-631 61.6%

หีน่วย: ลา้นบาท

2563

2562

เปลี�ยนแปลง
-346
119 -391%

หีน่วย: ลา้นบาท

2563

2562

เปลี�ยนแปลง
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คำาอธิบายและกัารวิเคราะหี์
ของฝ่่ายจำัดกัาร
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รายงานกัารอธบิายและกัารวเิคราะห์ีของฝ่า่ยจัำดกัาร 
สำาหีรบังวดไติรมาสที� 4 ของปี พ.ศ. 2563

ข้้อมูลทางการเงินข้องกลุ่มธุรกิจ
หน่วิย : ล้านบาท (หรือตามที่ระบุ)

รายไติรมาส ผู้ลประกัอบกัาร 3 ปีย้อนหีลัง

ไติรมาส 
4/63

ไติรมาส 
3/63

ไติรมาส 
4/62 YOY¹ 2563 2562 2561 CAGR%

รายไดู้จากการขายรวม² 982 1036 946 4% 3,983 3,756 2,528 26%

กำาไรกอ่นหักตน้ทุนทางการเงิน ภัาษ ีและค่าเสื�อมราคา 190 221 156 22% 862 584 280 76%

กำาไรก่อนหั์กต้่นท่นทางการเงิน ภาษั ่และคา่เสำื�อมราคา
จากการดูำาเนินงานปกต่3ิ 190 222 158 21% 864 610 330 62%

กำาไรก่อนหั์กต้่นท่นทางการเงิน และภาษั่
จากการดูำาเนินงานปกต่3ิ 115 140 81 42% 543 321 141 96%

กำาไรสำท่ธิจิากการดูำาเนินงานปกติ่³ 66 92 53 26% 354 184 43 188%

สำว่นท่�เปน็กำาไรสำท่ธิขิองบรษิัทั จากการดูำาเนินงานปกติ่³ 64 80 47 35% 323 159 41 181%

กำาไรตอ่หุ้น 0.19 0.24 0.16 19% 0.99 0.53 0.12 182%

กำาไรต่่อห้่์นจากการดูำาเนินงานปกติ่³ 0.19 0.25 0.17 16% 0.99 0.61 0.16 148%

ผิลต่อบแทนของผิูถื้ึอห้่์น⁴ 13% 15% 15% -1% 16% 13% 3% 136%

สำดัูสำว่นของห์น่�สำนิต่่อท่น (เทา่)⁵ 0.96 0.72 0.89 7% 0.96 0.89 2.08 n/a

สำดัูสำว่นของห์น่�สำนิสำท่ธิต่ิ่อท่น (เทา่)⁶ 0.86 0.60 0.87 -1% 0.86 0.87 2.02 n/a

1 เปรย่บเท่ยบขอ้มูลปจัจ่บนั กับช่วงเวลาเดูย่วกันในปก่ีอนห์น้า
2 การเจรญิเติ่บโต่ของรายไดู ้อาจให้์ภาพัท่�ไม่ชัดูเจน เนื�องจากกลไกการตั่�งราคาขายของสำนิค้าจะผิกผัินต่ามราคาของเม็ดูพัลาสำติ่ก
3 ผิลการดูำาเนินงานปกต่โิดูยการตั่ดูคา่ใช้จ่ายท่�เกิดูข้�นเพ่ัยงครั�งเดูย่วออก ซ้ึ่�งสำว่นให์ญเ่ปน็คา่ใช้จ่ายท่�เก่�ยวข้องกับการเขา้ซืึ่�อกิจการ โดูยรายละเอย่ดูจะถูึกแสำดูงอยูใ่นสำว่นของการวเิคราะห์์
4 ผิลต่อบแทนของผิูถื้ึอห้่์น (รายปี) = สำว่นท่�เปน็กำาไรสำท่ธิขิองบรษัิัทสำำาห์รบัปี/ค่าเฉีล่�ยของสำดัูสำว่นของผิูถื้ึอห้่์นท่�เปน็ของบรษัิัทสำำาห์รบัป,ี ผิลต่อบแทนของผู้ิถึอืห้่์น (รายไต่รมาสำ) = สำว่นท่�เปน็
 กำาไรสำท่ธิขิองบรษัิัทสำำาห์รบัไต่รมาสำ (ปรบัให์เ้ปน็รายป)ี/สำดัูสำว่นของผิูถื้ึอห้่์นท่�เปน็ของบรษัิัทสำำาห์รบัไต่รมาสำ, ผิลต่อบแทนของผิูถื้ึอห้่์น (ต่น้ปถ้ีึงปจัจ่บนั) = สำว่นท่�เปน็กำาไรสำท่ธิขิองบรษัิัท  
 ตั่�งแต่่ต้่นปถ้ีึงปจัจ่บัน (ปรบัให้์เปน็รายปี)/สำดัูสำว่นของผิูถื้ึอห้่์นท่�เปน็ของบรษัิัทของไต่รมาสำลา่สำดู่
5 สำดัูสำว่นของห์น่�สำนิต่่อท่น = อตั่ราสำว่นห์น่�สำนิท่�ม่ภาระดูอกเบ่�ยต่่อสำว่นของผิูถื้ึอห้่์น
6 สำดัูสำว่นของห์น่�สำนิสำท่ธิต่ิ่อท่น = อตั่ราสำว่นห์น่�สำนิท่�ม่ภาระดูอกเบ่�ยห์ลงัหั์กเงินสำดูต่่อสำว่นของผิูถื้ึอห้่์น 

เรยีน ผู้ถืือหุ้น

กำาไรต่อ่ห้่์นจากการดูำาเนินงานปกติ่ (Core EPS) ปี พั.ศ.2563 เท่ากับ 
0.99 บาทต่อ่ห้่์น เพิั�มข้�น 62% เมื�อเปรย่บเท่ยบกับปีก่อนห์น้า

กำาไรก่อนหั์กต่น้ท่นทางการเงิน ภาษั ่และคา่เสำื�อมราคาจากการดูำาเนิน 
งานปกต่ ิ(Core EBITDA) ป ีพั.ศ. 2563 เท่ากับ 864 ลา้นบาท เพิั�มข้�น 
42% เมื�อเปรย่บเท่ยบกับปีท่�ผิา่นมา

กำาไรกอ่นหั์กต่น้ท่นทางการเงิน ภาษั ่และคา่เสำื�อมราคาจากการดูำาเนิน
งานปกต่ ิ(Core EBITDA) ในไต่รมาสำท่� 4 ปี พั.ศ. 2563 เท่ากับ 190 ลา้นบาท
เพิั�มข้�น 21% เมื�อเปร่ยบเท่ยบกับช่วงเวลาเดู่ยวกันของปีท่�ผิ่านมา 
ปรบัตั่วลดูลง 14% เมื�อเปรย่บเท่ยบกับไต่รมาสำก่อนห์น้า

ผิลการดูำาเนินงานของกล่ม่ธิร่กิจ TPAC ในปพีั.ศ. 2563 ถืึอว่าเปน็ปท่ี�ม่
ผิลประกอบการสำงูสำดู่เปน็ประวัต่กิารณ์ จะเห็์นไดูจ้ากรายไดู้ท่�แขง็แกรง่
ของทั�งกล่ม่ธิร่กิจ ไมว่่าจะเปน็ท่�ประเทศไทย ประเทศอนิเดูย่ และสำห์รฐั

กำาไรต่่อห้่์นจากการดูำาเนินงานปกติ่ (Core EPS) ในไต่รมาสำท่� 4 ปี 
พั.ศ. 2563  เท่ากับ 0.19 บาท เพิั�มข้�น 16% เมื�อเปรย่บเท่ยบกบัช่วงเวลา
เดูย่วกันของปีท่�ผิา่นมา ปรบัต่วัลดูลง 24% เมื�อเปรย่บเท่ยบกับไต่รมาสำ
ก่อนห์น้า

อาห์รบัเอมิเรต่สำ ์ภายใต้่สำภาวะเศรษัฐกิจ และสำถึานการณ์ท่�ยากลำาบาก
จากผิลกระทบของโรคระบาดู Covid-19
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ประวิัติควิามเป็นมา

กำาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภัาษี
และค่าเสื�อมราคาจากการดำาเนินงานปกติ กำาไรต่อหุ้นจากการดำาเนินงานปกติ

1 ในป ีพั.ศ. 2561 ผิลประกอบการถูึกกระทบดู้วยค่าใช้จ่ายต่่าง ๆ เช่น คา่เสำื�อมราคา และค่าตั่ดูจำาห์น่าย รวมถ้ึงค่าใช้จ่ายภาษ่ัห์ลงัการควบรวมกิจการ TPAC India
 และ Sunrise Container Limited ณ ประเทศอนิเดูย่ เช่นเดูย่วกับคา่ใช้จ่ายทางการเงินท่�สำงูสำดู่ในช่วงระยะเวลานั�น 
2 ต่ลาดูห์ลกัทรพััย ์เอม็เอไอ (Market for Alternative Investments) 
3 สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันกรรมการบรษัิัทไทย (Thai Institute of Directors)
4 งบแสำดูงฐานะการเงนิ ณ ไต่รมาสำท่� 4 ป ีพั.ศ. 2563

บริษััท พัลาสำติ่ค และห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน) (TPAC) เริ�มก่อต่ั�ง
กิจการ ต่ั�งแต่่ปี พั.ศ. 2526 โดูยม่โรงงานและสำำานักงานให์ญ่ ต่ั�งอยู่ใน
จังห์วัดูกร่งเทพัฯ ประเทศไทย ต่ลอดูระยะเวลามากกว่า 3 ทศวรรษั 
บรษิััทไดู้ให้์บรกิารผิลิต่บรรจ่ภัณฑ์์พัลาสำต่ิก โดูยกลายมาเป็นพัันธิมิต่ร
ให้์แก่ผิูป้ระกอบการและแบรนด์ูชั�นนำาต่า่ง ๆ ทั�วโลก

เราม่่งเน้นบรรจ่ภัณฑ์์คงรูปท่�ใช้ในการบรรจ่สำินค้าอ่ปโภคบรโิภคต่่าง ๆ
โดูยบรษิััทม่ผิู้เช่�ยวชาญในดู้านต่่าง ๆ ทั�งการประเมินและการออกแบบ
การผิลิต่ เพืั�อให้์เห์มาะสำมกับเทคโนโลย่ของเครื�องจักรต่่าง ๆ เพืั�อให้์ม่
ประสำทิธิภิาพัทั�งในดูา้นการผิลติ่ พัลงังาน และสำิ�งแวดูลอ้ม

โดูยกระบวนการผิลิต่ของทางบริษััทม่่งเน้นในเรื�องความสำะอาดูและ
ถูึกสำ่ขลักษัณะอย่างเคร่งครัดู เพืั�อให้์ทัดูเท่ยมกับบริษััทชั�นนำาทั�วโลก 
เห์นือสำิ�งอื�นใดูวัต่ถ่ึดิูบท่�ทางบริษััทใช้นั�น ล้วนแต่่เป็นวัต่ถ่ึดูิบท่�ใช้แล้ว
สำามารถึนำากลับไปใช้ผิลิต่ให์ม่ไดู้ (Recyclable) ห์รอืเป็นวัต่ถ่ึดูิบท่�ทำา 
มาจากการนำากลับมาใช้ให์ม่ (Recycled material) อาทิเช่น rPET
ซ้ึ่�งทางบรษิัทักำาลงัศก้ษัาและจะเขา้ไปมส่ำว่นรว่มมากข้�นในอนาคต่

บรษิััทและบรษิััทในเครอืม่เครื�องจักรท่กรูปแบบ ทั�งฉ่ีดู เป่า และ ทั�งฉ่ีดู
และเป่าในเครื�องเดู่ยวกัน ปัจจ่บัน บริษััทและบริษััทในเครือม่โรงงาน
รวมกันทั�งห์มดู 10 โรงงาน ใน 3 ประเทศ ไดู้แก่ ประเทศไทย อนิเดูย่ และ
สำห์รฐัอาห์รบัเอมิเรต่สำ์ โดูยม่เพิั�มอ่ก 2 โรงงานท่�กำาลังก่อสำรา้งต่ั�งอยู่ใน
ประเทศอนิเดูย่ คาดูวา่จะแลว้เสำรจ็ในไต่รมาสำท่� 1 ของปี พั.ศ. 2565

ห์ลังจากท่�บริษััทจดูทะเบ่ยนในต่ลาดูห์ลักทรัพัย์ เอ็มเอไอ2 (mai)  
ประเทศไทย เมื�อปี พั.ศ. 2548 แล้ว บรษิััทก็ไดู้ม่การเจรญิเติ่บโต่แบบ
ยั�งยืนมาต่ลอดู 10 ปี

ไต่รมาสำท่� 4 ของปี พั.ศ. 2558 ม่การเปล่�ยนแปลงผิู้ถืึอห้่์นให์ม่ รวมถึ้ง
คณะผิู้บรหิ์ารช่ดูให์ม่ บรษิััทไดู้ม่การเปล่�ยนแปลงวิสำัยทัศน์ให์ม่ โดูยต่ั�ง
เปา้ห์มายท่�จะเปน็บรษิัทัข้ามชาต่ ิ ให้์บรกิารลกูคา้ทั�วโลก รวมถ้ึงเปิดูรบั
การพััฒนาและปรบัต่วัให้์เข้ากับนวัต่กรรมให์ม่ ๆ อยู่เสำมอ
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ไต่รมาสำท่� 2 ของปี พั.ศ. 2561 บรษิัทัไดูเ้ขา้ซืึ่�อกิจการเปน็ครั�งแรก โดูยการ
ซืึ่�อบริษััท คัสำต่อม แพัค จำากัดู ซ้ึ่�งบริษััทดัูงกล่าว ม่โรงงานต่ั�งอยู่ใน
จังห์วัดูสำมท่รปราการ (TPAC Bangna)

ไต่รมาสำท่� 3 ของป ีพั.ศ. 2561 บรษิัทัไดูเ้ขา้ซืึ่�อกิจการเปน็ครั�งท่� 2 โดูยการ
ซืึ่�อ Sunrise Containers Limited ซ้ึ่�งบรษิัทัดูงักลา่วมทั่�งห์มดู 5 โรงงาน
โดูยโรงงานต่ั�งอยู่ทางภาคต่ะวันต่กและทางต่อนเห์นือของประเทศ
อนิเดูย่ (TPAC India)

ไต่รมาสำท่� 3 ของปี พั.ศ. 2562 บรษิัทัไดูเ้ข้าซืึ่�อกจิการเปน็ครั�งท่� 3 โดูยการ
ซืึ่�อ Sun Packaging System ซ้ึ่�งบริษััทดูังกล่าว ม่โรงงานต่ั�งอยู่ใน
เมืองซึ่ารจ์าห์์ ประเทศสำห์รฐัอาห์รบัเอมิเรต่สำ์

ไต่รมาสำท่� 4 ของปี พั.ศ. 2562 บรษิัทัไดู้ทำาการเพิั�มท่นจำานวน 797 ลา้นบาท
เพืั�อเต่รย่มความพัรอ้มทางการเงินสำำาห์รบัโอกาสำในอนาคต่

ในระห์ว่างปี พั.ศ. 2561 ถ้ึงปี พั.ศ. 2563 บรษิัทัไดู้รบัรางวัลธิรรมาภิบาล
ดูเ่ดู่นห์รอื CG ระดูบั 4 ดูาว3 (ดูม่าก)

ผิลประกอบการของบริษััท พัลาสำต่ิค และห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน)
ในช่วง 3 ปีท่�ผิา่นมา (ต่ั�งแต่ปี่ พั.ศ. 2561 ถ้ึง ปี พั.ศ. 2563) มอ่ตั่ราการโต่
เฉีล่�ยต่่อปีแบบทบต้่น ห์รอื CAGR ของกำาไรก่อนห์ักต้่นท่นทางการเงิน
ภาษั่ และค่าเสำื�อมราคาจากการดูำาเนินงานปกต่ิ (EBITDA) ถึ้ง 76% 
และม่อัต่ราการโต่เฉีล่�ยต่่อปีแบบทบต้่นของกำาไรต่่อห์่้นจากการดูำาเนิน
งานปกติ่ (EPS) ถ้ึง 182%

คณะผิู้บรหิ์ารม่ความเห็์นไปในทิศทางเดู่ยวกันท่�จะม่่งเน้นไปในธิ่รกิจท่�
ห์ลากห์ลาย defensive และไม่แปรผิันต่ามฤดููกาล รวมทั�งยังคงสำรา้ง
รายไดูใ้นระดัูบท่�ดูใ่ห้์บรษิัทั

นอกจากน่�บรษิัทัยังบรหิ์ารสำดัูสำว่นห์น่�สำนิสำท่ธิติ่อ่ท่น (Net D/E) ท่�ระดัูบ 
0.86 เท่า4
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งบการเงินรวิม

ไตรมาส
4/2563

ไตรมาส
4/2563

%Δ ไตรมาส
4/2563

ไตรมาส
4/2563

%Δ 2563 2562 %Δ

รายไดู้จากการขาย  981.9 1,036.2 -5% 981.9  946.1 4% 3,982.8 3,755.8 6%
ต้่นท่นขาย  752.4  790.6 -5% 752.4  759.6 -1% 3,025.3 3,096.2 -2%
กำาไรข้ั�นตน้ 229.5 245.6 -7% 229.5 186.4 23% 957.4 659.6 45%

อตัรารอ้ยละ กำาไรข้ั�นตน้ 23.4% 23.7% -0.3% 23.4% 19.7% 3.7% 24.0% 17.6% 6.5%

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบรหิ์าร 130.1 119.9 8% 130.1 116.8 11% 472.8 410.4 15%
รายไดู้อื�น 15.2 13.6 12% 15.2 9.4 62% 56.9 46.3 23%
กำาไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภัาษี
และค่าเสื�อมราคา 190.1 221.2 -14% 190.1 156.0 22% 862.4 584.3 48%

อตัรารอ้ยละ กำาไรกอ่นหักตน้ทุนทางการเงิน ภัาษ ี
และค่าเสื�อมราคา 19.1% 21.1% -2.0% 19.1% 16.3% 2.7% 21.3% 15.4% 6.0%

กำาไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภัาษ ี
และค่าเสื�อมราคาจากการดำาเนินงานปกติ 190.3 221.7 -14% 190.3 157.7 21% 863.7 610.1 42%

อตัรารอ้ยละ กำาไรกอ่นหักตน้ทุนทางการเงิน ภัาษ ี
และค่าเสื�อมราคาจากการดำาเนินงานปกติ 19.1% 21.1% -2.0% 19.1% 16.5% 2.6% 21.4% 16.0% 5.3%

ค่าเสำื�อมราคา และค่าต่ดัูจำาห์น่าย 75.4 82.0 -8% 75.4 76.9 -2% 321.0 288.8 11%
กำาไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน และภัาษี 114.7 139.3 -18% 114.7 79.1 45% 541.5 295.5 83%

กำาไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน และภัาษี
จากการดำาเนินงานปกติ 114.9 139.8 -18% 114.9 80.8 42% 542.8 321.3 69%

อตัรารอ้ยละ กำาไรจากการดำาเนินงานปกติ
ก่อนหักต้นทนุทางการเงนิ และภัาษี 11.5% 13.3% -1.8% 11.5% 8.5% 3.1% 13.4% 8.4% 5.0%

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 26.3 24.8 6% 26.3 27.4 -4% 105.3 141.0 -25%
กำาไรก่อนภัาษี 88.4 114.5 -23% 88.4 51.7 71% 436.1 154.5 182%

กำาไรกอ่นภัาษีจากการดำาเนินงานปกติ 88.6 115.0 -23% 88.6 53.3 66% 437.4 180.3 143%

อตัรารอ้ยละ กำาไรก่อนภัาษจีากการดำาเนินงานปกติ 8.9% 11.0% -2.1% 8.9% 5.6% 3.3% 10.8% 4.7% 6.1%

ภาษัเ่งนิไดู้นิต่บิค่คล 22.3 22.5 -1% 22.3 0.3 6516% 82.9 -8.6 1068%
กำาไรสทุธิ 66.1 91.9 -28% 66.1 51.3 29% 353.3 163.1 117%

อตัรารอ้ยละ กำาไรสทุธิ 6.6% 8.8% -2.1% 6.6% 5.4% 1.3% 8.7% 4.3% 4.5%

กำาไรสทุธจิากการดำาเนินงานปกติ 66.3 92.3 -28% 66.3 52.7 26% 354.3 183.7 93%

อตัรารอ้ยละ กำาไรสทุธจิากการดำาเนินงานปกติ 6.6% 8.8% -2.2% 6.6% 5.5% 1.1% 8.8% 4.8% 3.9%

ส่วินที�เปน็กำาไรสทุธขิ้องบรษิทั 63.4 79.8 -21% 63.4 45.8 38% 322.0 138.8 132%

อตัรารอ้ยละ สว่ินที�เปน็กำาไรสุทธขิ้องบรษิทั 6.4% 7.6% -1.2% 6.4% 4.8% 1.6% 8.0% 3.7% 4.3%

ส่วินที�เปน็กำาไรสทุธขิ้องบรษิทั
จากการดำาเนินงานปกติ 63.6 80.2 -21% 63.6 47.1 35% 323.0 159.5 103%

อตัรารอ้ยละ ส่วินที�เปน็กำาไรสทุธขิ้องบรษิทั
จากการดำาเนินงานปกติ 6.4% 7.6% -1.3% 6.4% 4.9% 1.4% 8.0% 4.2% 3.8%

รายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่เกิดขึ้้นนอกเหนือจากการดำาเนินงานปกติ (ล้านบาท) ไตรมาส
4/2563

ไตรมาส
3/2563

ไตรมาส
4/2562

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

ค่าใช้จ่ายท่�เกิดูข้�นเพัย่งครั�งเดู่ยว สำว่นงานในต่่างประเทศ - - - - -
ค่าใช้จ่ายท่�เกิดูข้�นเพัย่งครั�งเดู่ยว สำว่นงานในประเทศไทย (0.2) (0.5) (1.7) (1.3) (17.0)
ปรบัปรง่ผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักงาน (400 วัน) - - - - (8.8)
ผลรวิม (0.2) (0.5) (1.7) (1.3) (25.8)

หน่วิย : ล้านบาท

14 THAI PLASPAC PLC.



100% 89%100%
บรษิััท ท่แพัค แพัคเกจจ้ิง (บางนา) จำากัดู Sun Packaging Systems (FZC)TPAC Packaging India Private Limited

โครงสร้ างบริษัั ท

บรษัิัท พลาสติิค และหีีบหี่อไทย จำำากััด (มหีาชน)
จำำานวน 3 โรงงาน ซ่ึ่�งดำาเนินกัารอยู่ในประเทศไทย

ผลประกอบการรวิมข้องกลุม่ TPAC ประกอบดว้ิย การรวิมผลการดำาเนินงานข้องบรษิทัย่อยจำานวิน 3 บรษิทั ดังตอ่ไปนี�

บรษิทั ทแีพค แพคเกจจิ�ง
(บางนา) จำากัด (ถืือหุน้ 100%)

จำานวน 1 โรงงาน  ซ้ึ่�งดูำาเนินการอยูใ่น
ประเทศไทย

TPAC Packaging India
Private Limited (ถืือหุน้ 100%)

จำานวน 5 โรงงาน  ซ้ึ่�งดูำาเนินการอยูใ่น
ประเทศอนิเดูย่

Sun Packaging Systems (FZC)
(ถืือหุ้น 89%)

จำานวน 1 โรงงาน ซ้ึ่�งดูำาเนินการอยูใ่น
ประเทศสำห์รฐัอาห์รบัเอมิเรต่สำ์

321

การดูำาเนินงานของบรษิัทั พัลาสำต่คิ และห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน) 
ทั�งห์มดู 3 โรงงาน รวมกบัการดูำาเนินงานของ บรษิัทั ท่แพัค แพัคเกจจิ�ง 
(บางนา) จำากัดู นำาเสำนอในฐานะ กล่ม่ธิร่กจิในประเทศไทย (Thailand 
Business) ซ้ึ่�งรวมกันจำานวนทั�งห์มดู 4 โรงงาน

การดูำาเนินงานของ TPAC Packaging India Private Limited และ 
Sun Packaging Systems (FZC) นำาเสำนอในฐานะกล่่มธิ่รกิจ 
SUNPET (SUNPET Business) ซ้ึ่�งรวมกันจำานวนทั�งห์มดู 6 โรงงาน 
(5 โรงงานในประเทศอนิเดูย่ และ 1 โรงงานในประเทศสำห์รฐัอาห์รบั
เอมเิรต่สำ)์
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ไตรมาส
4/2563

ไตรมาส
3/2563

%Δ ไตรมาส
4/2563

ไตรมาส
4/2562

%Δ 2563 2562 %Δ

รายไดู้จากการขาย 410.4 466.8 -12% 410.4 426.2 -4%  1,795.8 1,747.5 3%
ต้่นท่นขาย 344.4 382.5 -10% 344.4 344.1 0%  1,428.4 1,446.0 -1%
กำาไรข้ั�นตน้ 66.0 84.3 -22% 66.0 82.1 -20% 367.3 301.5 22%

อตัรารอ้ยละ กำาไรข้ั�นตน้ 16.1% 18.1% -2.0% 16.1% 19.3% -3.2% 20.5% 17.3% 3.2%

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบรหิ์าร 60.4 55.1 10% 60.4 52.7 15% 214.1 211.8 1%
รายไดู้อื�น 5.6 4.0 40% 5.6 4.5 26% 15.9 14.2 12%
กำาไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภัาษี
และค่าเสื�อมราคา 44.1 67.8 -35% 44.1 67.4 -35% 313.7 232.6 35%

อตัรารอ้ยละ กำาไรกอ่นหักตน้ทุนทางการเงิน ภัาษ ี
และค่าเสื�อมราคา 10.6% 14.4% -3.8% 10.6% 15.6% -5.0% 17.3% 13.2% 4.1%

กำาไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภัาษี
และค่าเสื�อมราคาจากการดำาเนินงานปกติ 44.4 68.2 -35% 44.4 69.0 -36% 315.0 258.4 22%

อตัรารอ้ยละ กำาไรกอ่นหักตน้ทุนทางการเงิน ภัาษ ี
และค่าเสื�อมราคาจากการดำาเนินงานปกติ 10.7% 14.5% -3.8% 10.7% 16.0% -5.3% 17.4% 14.7% 2.7%

ค่าเสำื�อมราคา และค่าต่ดัูจำาห์น่าย 32.9 34.6 -5% 32.9 33.4 -1% 144.5 128.8 12%
กำาไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน และภัาษี 11.2 33.3 -66% 11.2 34.0 -67% 169.2 103.8 63%

กำาไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน และภัาษี
จากการดำาเนินงานปกติ 11.5 33.6 -66% 11.5 35.6 -68% 170.4 129.6 31%

อตัรารอ้ยละ กำาไรจากการดำาเนินงานปกตกิอ่นหัก
ต้นทุนทางการเงิน และภัาษี 2.8% 7.1% -4.4% 2.8% 8.3% -5.5% 9.4% 7.4% 2.1%

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 11.4 8.1 41% 11.4 16.9 -32% 37.7 64.6 -42%
กำาไรก่อนภัาษี -0.2 25.2 -101% -0.2 17.1 -101% 131.5 39.2 235%

กำาไรกอ่นภัาษีจากการดำาเนินงานปกติ 0.1 25.5 -99% 0.1 18.8 -99% 132.8 65.0 104%

อตัรารอ้ยละ กำาไรก่อนภัาษจีากการดำาเนินงานปกติ 0.0% 5.4% -5.4% 0.0% 4.4% -4.3% 7.3% 3.7% 3.6%

ภาษัเ่งนิไดู้นิต่บิค่คล 6.5 6.1 6% 6.5 0.6 903% 32.7 2.1 1454%
กำาไรสทุธิ -6.7 19.1 -135% -6.7 16.4 -141% 98.8 37.1 166%

อตัรารอ้ยละ กำาไรสทุธิ -1.6% 4.0% -5.7% -1.6% 3.8% -5.4% 5.5% 2.1% 3.3%

กำาไรสทุธจิากการดำาเนินงานปกติ -6.4 19.4 -133% -6.4 17.8 -136% 99.8 57.8 73%

อตัรารอ้ยละ กำาไรสทุธจิากการดำาเนินงานปกติ -1.5% 4.1% -5.7% -1.5% 4.1% -5.7% 5.5% 3.3% 2.2%

กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย

รายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่เกิดขึ้้นนอกเหนือจากการดำาเนินงานปกติ (ล้านบาท) ไตรมาส
4/2563

ไตรมาส
3/2563

ไตรมาส
4/2562

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 63

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 62

ค่าใช้จ่ายท่�เก่�ยวกับการเข้าซืึ่�อกจิการ SUNRISE CONTAINERS
และ SUN PACKAGING SYSTEMS

(0.2) (0.5) (1.7) (1.3) (17.0)

ค่าใช้จ่ายท่�เก่�ยวกับการสำำารองเพัื�อผิลประโยชน์ของพันักงาน - - - - (8.8)
ผลรวิม (0.2) (0.5) (1.7) (1.3) (25.8)

หน่วิย : ล้านบาท
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กำาไรก่อนห์กัต้่นท่นทางการเงิน ภาษั ่ และคา่เสำื�อมราคาจากการดูำาเนินงาน
ปกติ่ (Core EBITDA) ในไต่รมาสำท่� 4  ปี พั.ศ. 2563 เท่ากับ 44 ลา้นบาท
ลดูลง 36% เมื�อเปรย่บเท่ยบกับช่วงเวลาเดู่ยวกันของปีท่�ผิ่านมา และ 
ลดูลง 35% เมื�อเปรย่บเท่ยบกับไต่รมาสำก่อนห์น้า

ผิลการดูำาเนินงานในไต่รมาสำท่� 4 ของปี พั.ศ. 2563 ไดู้ปรับตั่วลดูลง
อนัเนื�องมาจากราคาของวัต่ถ่ึดูบิ และยอดูขายท่�ปรบัต่วัลดูลง

ในคร้�งปหี์ลงัของปี พั.ศ. 2563 นั�น ราคาของ Polyolefin ไดู้ปรบัต่วัสำงูข้�น
อย่างมนั่ยยะสำำาคัญ ต่ามการปรบัต่วัของราคานำามันดูบิ ซ้ึ่�งราคาดูงักลา่ว
เปน็ราคาอา้งองิของราคาวัต่ถ่ึดิูบของบรษิััท อาทิเช่น Polypropylene 
ห์รอื PP ซ้ึ่�งเปน็ห์น้�งในวัต่ถ่ึดิูบห์ลกัของทางบรษิัทั

โดูยราคาขายของทางบรษิััทจะปรบัต่ัวช้ากว่าราคาวัต่ถึ่ดูิบอยู่ประมาณ
ห์น้�งไต่รมาสำ ห์มายความว่าคา่เฉีล่�ยของราคาอา้งองิ Polyolefin ในไต่รมาสำ
ท่� 3 จะถูึกนำามาใช้เปน็ปจัจัยห์น้�งในการต่ั�งราคาขาย สำง่ผิลให้์กำาไรขั�นต่น้
ของทางบรษิัทัในไต่รมาสำน่� ปรบัตั่วลดูลงต่ามลำาดูบั แต่จ่ะกลบัสำูส่ำภาพั
ปกติ่ในไต่รมาสำถัึดู ๆ ไป

นอกจากน่� ยอดูขายของกล่ม่ธิร่กจิในประเทศไทย ปรบัต่วัลดูลงประมาณ 
8% เมื�อเท่ยบกับไต่รมาสำก่อนห์น้า อนัเนื�องมาจากการเจรญิเติ่บโต่ท่�ช้า
ลงของกล่ม่สำนิคา้อป่โภค บรโิภค อาทิเช่น อาห์าร ยา ของใช้สำว่นบ่คคล 
และของใช้ในบ้าน

กำาไรก่อนห์ักต้่นท่นทางการเงิน ภาษั่ และค่าเสำื�อมราคาปรบัตั่วลดูลง 
อนัเนื�องมาจากกำาลงัการผิลติ่ท่�ลดูลงของบรษิัทั ท่แพัค แพัคเกจจิ�ง (บางนา) 
จำากัดู ห์รอื TPAC Bangna ซ้ึ่�งอตั่ราการผิลติ่ (Utilization rate) อยู่ท่�
ระดัูบ 30-35% เท่านั�น

ท่มผิู้บริห์ารเชื�อว่ากล่่มธิ่รกิจในประเทศไทยจะเต่ิบโต่ไปไดู้อ่กมาก 
เนื�องจากโครงการให์ม่ ๆ ท่�ไดูร้บัในปี พั.ศ. 2564 เปน็สำิ�งท่�บ่งช่�ว่า ลกูคา้
ไว้วางใจบรษิัทัมากข้�นเรื�อย ๆ โครงการดูงักลา่วขา้งต่น้ยงัคงอยู่ในระห์ว่าง
การวิจัยและพััฒนา และจะทยอยออกมาสำูต่่ลาดูในอนาคต่อนัใกล ้ซ้ึ่�งจะ
เปน็ตั่วขับเคลื�อนรายไดูใ้ห้์กับบรษิัทั

การเจริญเต่ิบโต่ของรายไดู้กล่่มธิ่รกิจในประเทศไทยในปี พั.ศ. 2563
มผ่ิลมาจากจำานวนของโครงการให์มทั่�งจากลกูคา้ให์ม ่และลกูคา้ปจัจ่บนั 
ซ้ึ่�งเปน็การเติ่บโต่โดูยการเพิั�ม SKU ให์ม่จากของเดิูมท่�มอ่ยู่

ในปี พั.ศ. 2563 การเจรญิเต่ิบโต่ในการเพิั�ม SKU ของทางบรษิััทไดู้ม่
การชะลอต่วัลงอนัเนื�องมาจากสำภาพัแวดูลอ้มท่�ยากลำาบาก ไมเ่อื�ออำานวย 
ต่่อการบรโิภคในประเทศไทย อันสำ่งผิลมาจากการแพัรร่ะบาดูของโรค 
Covid - 19

อย่างไรกต็่าม แม้จะประสำบเห์ต่ก่ารณ์ท่�ยากลำาบากในประเทศ กล่ม่ธิร่กิจ
ในประเทศไทยสำามารถึเติ่บโต่ไดู้อย่างแข็งแกรง่ โดูยสำ่วนให์ญ่มาจาก 
โครงการให์ม่ ๆ ท่�เข้ามา

จากการเติ่บโต่ของผิลิต่ภัณฑ์์มวลรวม (GDP) ของประเทศในปีน่�และ
ความคาดูห์วังในการกลับมาของนักท่องเท่�ยวกว่าล้านคนท่�จะเข้ามา 
ในประเทศไทย ซ้ึ่�งจะสำ่งผิลต่่อภาพัรวมต่่อการบรโิภคในประเทศ ซ้ึ่�งท่ม
ผิู้บรหิ์ารในประเทศไทยคาดูว่าจะเป็นอ่กปีห์น้�งท่�บรษัิัทสำามารถึเต่ิบโต่
ไดูอ้ย่างแขง็แกรง่

อยา่งไรก็ต่าม ทางบรษิัทัยินดูท่่�จะแบง่ปนัเรื�องราว และแผินการสำำาห์รบั 
TPAC Bangna โดูยเมื�อวันท่� 23 ก่มภาพัันธิ ์พั.ศ. 2564 นั�น ทางบรษิัทั
ไดู้ผิ่านการต่รวจสำอบในดู้านความปลอดูภัยทางดู้านอาห์ารห์รอื Food 
Safety เป็นท่�เรย่บรอ้ยแล้ว และจะไดู้รบัการรบัรองอย่างเป็นทางการ
ภายในไต่รมาสำแรกของปี พั.ศ. 2564  ว่าผิ่านมาต่ราฐาน FSSC22000 
ซ้ึ่�งเป็นมาต่ราฐานท่�ยอมรับกันทั�วโลก ซ้ึ่�งใช้เวลาประมาณห์น้�งปีคร้�ง 
สำำาห์รบัการปรบัปรง่และพััฒนาโรงงานให้์ไดู้ต่ามมาต่รฐาน

ห์ลงัจากผิา่นการรบัรองขา้งต่น้แลว้ ทางท่มผิูบ้รหิ์ารมั�นใจและเลง็เห็์นว่า
จะให้์ TPAC Bangna ม่ง่เน้นผิลติ่ภณัฑ์ก์ล่ม่อาห์ารเปน็ห์ลกั เนื�องจาก
กล่ม่ดูงักลา่วน่� เปน็กล่ม่ท่�ทาง TPAC มค่วามชำานาญ และมอ่ตั่ราสำว่น
ประมาณ 70% ของผิลติ่ภัณฑ์ข์องทางบรษิัทั

นอกเห์นือจากการรบัรองดูงักลา่วแลว้ ทางบรษิัทัมค่วามต่ั�งใจท่�จะลงท่น
ใน TPAC Bangna เพิั�มข้�นทั�งในสำ่วนของโครงสำรา้งพืั�นฐานของโรงงาน
และการพัฒันาบ่คลากรเพืั�อให้์เกิดูวัฒนธิรรมท่�ดูใ่นองค์กร

จากท่�กล่าวมาข้างต่้น ทางท่มผิู้บรหิ์ารไดู้เริ�มม่การป้อนโครงการให์ม่ ๆ 
ให้์กับทาง TPAC Bangna ซ้ึ่�งอยู่ในระห์ว่างการวิจัยและพััฒนา โดูย
โครงการต่า่ง ๆ เห์ลา่น่�จะเขา้มาเพิั�มอตั่ราการผิลติ่ให้์กับ TPAC Bangna

กล่่มธิ่รกิจในประเทศไทยยังคงเสำาะห์าโครงการให์ม่ ๆ ทั�งกับลูกค้าให์ม่
และลูกค้าปัจจ่บัน น่�คือเห์ต่่ผิลท่�ทำาให้์กำาไรก่อนห์ักต่้นท่นทางการเงิน 
ภาษั ่และค่าเสำื�อมราคาจากการดูำาเนินงานปกต่โิต่ข้�นถ้ึง 22% และกำาไร
ก่อนห์กัต้่นท่นทางการเงนิ และภาษัจ่ากการดูำาเนินงานปกต่โิต่ข้�นถ้ึง 31% 
เมื�อเปรย่บเท่ยบกับปีก่อนห์น้า

การท่�อตั่ราการผิลติ่ (Utilization rate) ของโรงงานท่�บางขน่เทย่นอยู่ท่�
ระดูบัประมาณ 65% และบางนาอยูท่่�ระดัูบ 35% ทำาให้์เห็์นไดูว่้าบรษิัทั
มโ่อกาสำในการเติ่บโต่อย่างมนั่ยสำำาคัญ โดูยท่�ไม่ต่อ้งลงท่นเพิั�มมากนัก

กล่่มธิ่รกิจในประเทศไทยไดู้วางต่ำาแห์น่งของบรษิััทให้์อยู่ในกล่่มธิ่รกิจท่�
ม่ความเสำ่�ยงต่ำา โดูยเฉีพัาะอย่างยิ�ง ในกล่่มธิ่รกิจท่�ห์ลากห์ลายและ 
ไม่แปรผัินต่ามฤดููกาล (Defensive) ในกล่่มสำินค้าอ่ปโภคบรโิภค อาทิ
เช่น อาห์าร ยา ของใช้สำว่นบ่คคล และของใช้ในบ้าน

นอกเห์นือจากการเปน็กล่ม่สำนิคา้ท่�มค่วามแขง็แกรง่ และมค่วามยดืูห์ย่น่ 
ต่อ่สำถึานการณ์ต่า่ง ๆ แลว้ ยังคงมอ่ตั่ราการเจรญิเติ่บโต่ของต่ลาดูท่�สำงู
อก่ดู้วย

ในขณะท่�เราเริ�มเข้าสำู่ปี พั.ศ. 2564 นั�น ทางท่มผิู้บรหิ์ารเล็งเห์็นแล้วว่า 
การวางต่ำาแห์น่งทางการต่ลาดูของบรษิััทนั�น จะทำาให้์ผิลประกอบการ 
ของบรษิััทในปีน่� จะเป็นอ่กปีท่�จะม่การเจรญิเต่ิบโต่ท่�แข็งแกรง่ รวมถ้ึง
ยังมโ่อกาสำอก่มากมายท่�จะเข้ามา
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ไตรมาส
4/2563

ไตรมาส
3/2563

%Δ ไตรมาส
4/2563

ไตรมาส
4/2562

%Δ 2563 2562 %Δ

รายไดู้จากการขาย 571.5 569.4 0% 571.5 519.2 10% 2,187.0 2,008.3 9%
ต้่นท่นขาย 404.3 403.7 0% 404.3 412.5 -2%  1,581.1  1,636.1 -3%
กำาไรข้ั�นตน้ 167.2 165.7 1% 167.2 106.6 57% 605.9 372.1 63%

อตัรารอ้ยละ กำาไรข้ั�นตน้ 29.3% 29.1% 0.2% 29.3% 20.5% 8.7% 27.7% 18.5% 9.2%

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบรหิ์าร 69.6 64.8 7% 69.6 64.1 9% 258.7 198.6 30%
รายไดู้อื�น 9.6 9.6 0% 9.6 5.0 94% 41.0 32.1 28%
กำาไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภัาษ ี
และค่าเสื�อมราคา 146.6 149.6 -2% 146.6 86.3 70% 545.5 351.7 55%

อตัรารอ้ยละ กำาไรกอ่นหักตน้ทุนทางการเงิน ภัาษ ี
และค่าเสื�อมราคา 25.2% 25.8% -0.6% 25.2% 16.5% 8.8% 24.5% 17.2% 7.2%

กำาไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภัาษ ี
และค่าเสื�อมราคาจากการดำาเนินงานปกติ 146.6 149.6 -2% 146.6 86.3 70% 545.5 351.7 55%

อตัรารอ้ยละ กำาไรกอ่นหักตน้ทุนทางการเงิน ภัาษ ี
และค่าเสื�อมราคาจากการดำาเนินงานปกติ 25.2% 25.8% -0.6% 25.2% 16.5% 8.8% 24.5% 17.2% 7.2%

ค่าเสำื�อมราคา และค่าต่ดัูจำาห์น่าย 39.4 39.1 1% 39.4 38.8 1% 157.4 146.0 8%
กำาไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน และภัาษี 107.2 110.5 -3% 107.2 47.5 126% 388.1 205.7 89%

กำาไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน และภัาษี
จากการดำาเนินงานปกติ 107.2 110.5 -3% 107.2 47.5 126% 388.1 205.7 89%

อตัรารอ้ยละ กำาไรจากการดำาเนินงานปกติ
ก่อนหักต้นทนุทางการเงนิ และภัาษี 18.5% 19.1% -0.6% 18.5% 9.1% 9.4% 17.4% 10.1% 7.3%

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 14.9 16.7 -11% 14.9 10.5 41% 67.7 76.4 -11%
กำาไรก่อนภัาษี 92.3 93.8 -2% 92.3 36.9 150% 320.4 129.3 148%

กำาไรกอ่นภัาษีจากการดำาเนินงานปกติ 92.3 93.8 -2% 92.3 36.9 150% 320.4 129.3 148%

อตัรารอ้ยละ กำาไรก่อนภัาษจีากการดำาเนินงานปกติ 15.9% 16.2% -0.3% 15.9% 7.0% 8.8% 14.4% 6.3% 8.0%

ภาษัเ่งนิไดู้นิต่บิค่คล 15.9 16.4 -3% 15.9 -0.3 5261% 50.1 -10.7 570%
กำาไรสทุธิ 76.5 77.3 -1% 76.5 37.2 105% 270.3 140.0 93%

อตัรารอ้ยละ กำาไรสทุธิ 13.2% 13.4% -0.2% 13.2% 7.1% 6.1% 12.1% 6.9% 5.3%

กำาไรสทุธจิากการดำาเนินงานปกติ 76.5 77.3 -1% 76.5 37.2 105% 270.3 140.0 93%

อตัรารอ้ยละ กำาไรสทุธจิากการดำาเนินงานปกติ 13.2% 13.4% -0.2% 13.2% 7.1% 6.1% 12.1% 6.9% 5.3%

กลุ่มธรุกิจ SUNPET ประกอบไปด้วิยธรุกิจในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ และประเทศอนิเดีย

หน่วิย : ล้านบาท
ซ้ึ่�งผิลติ่ภณัฑ์ข์องทั�ง 2 ธิร่กิจน่� เราจะเรย่กภายใต้่ชื�อ SUNPET

กำาไรก่อนห์ักต่้นท่นทางการเงิน ภาษั่ และค่าเสำื�อมราคาจากการดูำาเนิน
งานปกติ่ ของปี พั.ศ. 2563 เพิั�มข้�น 55%

กำาไรก่อนห์ักต่้นท่นทางการเงิน ภาษั่ และค่าเสำื�อมราคาจากการดูำาเนิน
งานปกต่ ิ ในไต่รมาสำท่� 4 ปี พั.ศ. 2563 เท่ากับ 147 ลา้นบาท เพิั�มข้�น 70% 
เมื�อเปร่ยบเท่ยบกับช่วงเวลาเดู่ยวกันของปีท่�ผิ่านมา และ ลดูลง 2%
เมื�อเปรย่บเท่ยบกับไต่รมาสำก่อนห์น้า

ผิลประกอบการของธิ่รกิจ SUNPET ในปี พั.ศ. 2563 ไดู้รบัผิลกระทบ
จากโดูยต่รงจากการ lockdown ในประเทศอนิเดูย่ โรงงานถึกูสำั�งให้์ห์ย่ดู
ดูำาเนินงานในช่วงต้่นของไต่รมาสำท่� 2 ของปี โดูยเดูอืนท่�ไดูร้บัผิลกระทบ
มากท่�สำดู่ คอื เดืูอนเมษัายนและพัฤษัภาคม ในปีดัูงกลา่ว

ในทางกลับกัน ผิลการดูำาเนินงานของกล่่มธิ่รกิจ SUNPET สำูงเป็น
ประวัต่กิารณ์ในปีเดูย่วกัน เช่นเดูย่วกันกับกล่ม่ธิร่กิจในประเทศไทย โดูย

สำนิคา้ท่�บรษิัทัผิลติ่และจำาห์น่ายมห่์ลากห์ลายประเภท อาทิเช่น กล่ม่อาห์าร
ยา อ่ปโภค บรโิภค และของใช้สำ่วนบ่คคล ซ้ึ่�งสำินค้าดูังกล่าวน่� พิัสำูจน์ให์้
เห็์นแล้วว่า  เป็นกล่่มสำินค้าท่�แข็งแกร่ง  และม่ความยืดูห์ย่่นต่่อ
สำถึานการณ์ต่า่ง ๆ

เราจะเห็์นไดูว่้ากล่ม่ธิร่กิจ SUNPET มอ่ตั่รากำาไรขั�นต่น้ท่�อยู่ในระดัูบเดูย่ว
กับไต่รมาสำท่�ผ่ิานมา ซ้ึ่�งไดูก้้าวผิา่นการเพิั�มข้�นของราคาวัต่ถ่ึดิูบในไต่รมาสำ
ท่� 4 ของปี พั.ศ. 2563 

ท่มบรหิ์ารเชื�อมั�นวา่ กล่ม่ผิูบ้รโิภคขนาดูให์ญแ่ละมค่วามต่อ้งการในสำนิค้า 
ของบรษิััทเป็นจำานวนมากอยู่ท่�ประเทศอินเดู่ย ซ้ึ่�งเรื�องราวท่�น่าต่ื�นเต่้น
เห์ลา่น่� ไดูส้ำะท้อนลงบนต่วัเลขจากงบการเงินของบรษิัทั 

กล่่มธิ่รกิจ SUNPET ในประเทศอินเดู่ย ถืึอเป็นบรษิััทอันดูับต้่น ๆ ของ
กล่ม่ผิูผ้ิลติ่ผิลติ่ภณัฑ์บ์รรจ่ภัณฑ์ช์นิดูคงรปูท่�ผิลติ่จาก PET สำำาห์รบักล่ม่
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อาห์าร และยา (ไม่รวมเครื�องดูื�ม) ซ้ึ่�งการเป็นผิู้นำาต่ลาดูของบรษิััทจะ
สำ่งผิลให้์บรษิััทสำามารถึรองรบักำาลังการบรโิภคท่�ขยายตั่วสูำงข้�นในกล่่ม
ผิลิต่ภัณฑ์์ดูังกล่าว อ่กทั�งความต่้องการและความคาดูห์วัง ในแง่ของ
นวัต่กรรมของผิลิต่ภัณฑ์์ท่�สำูงข้�นของลูกค้า สำิ�งเห์ล่าน่�ล้วนเปน็ปจัจัยท่�ดู่
ของทางบริษััทสำำาห์รับการเจริญเติ่บโต่ของสำ่วนแบ่งการต่ลาดู ทั�งใน
ประเทศ และรวมไปถ้ึงในระดัูบโลก

กล่ม่บรษิัทัมผ่ิูน้ำาท่�มป่ระสำบการณ์สำงูและคาดูวา่โครงการดูา้นลา่งเห์ลา่น่�
จะช่วยกระต่่น้การเติ่บโต่ของบรษิัทัต่อ่ไป

ปัจจ่บันบรษิััทกำาลังก่อสำรา้งโรงงานแห่์งให์ม่ ซ้ึ่�งต่ั�งอยู่ทางต่อนใต่้ของ
ประเทศอนิเดู่ย โดูยโรงงานน่�จะใช้เปน็แห์ล่งในการผิลิต่บรรจ่ภัณฑ์์ของ
กล่่มยาโดูยเฉีพัาะ และยังม่อ่กห์น้�งโรงงานท่�บริษััทกำาลังก่อสำร้างอยู่
ซ้ึ่�งจะต่ั�งอยู่ทางต่อนเห์นือของประเทศอินเดู่ย ซ้ึ่�งโรงงานน่�จะใช้ผิลิต่
บรรจ่ภัณฑ์์ของกล่่มอาห์ารเป็นห์ลัก ทั�ง 2 โรงงานดูังกล่าวข้างต่้นน่� 
คาดูวา่จะแลว้เสำรจ็ในไต่รมาสำท่� 1 ของปี พั.ศ. 2565

สำ่วนการขยายโรงงานของบริษััทในประเทศสำห์รัฐอาห์รับเอมิเรต่สำ ์
ปจัจ่บัน อยู่ในระห์ว่างการประเมนิและเจรจาในรายละเอย่ดูต่า่ง ๆ รวมถึง้
ในสำ่วนของสำถึานท่�ต่ั�ง พืั�นท่�ท่�ต่ิดูกับโรงงานปัจจ่บันของบรษิััทท่�ว่างอยู่
เห์มาะสำมกับความต่อ้งการของทางบรษิัทัพัอดู่

นอกเห์นือจากน่�กล่ม่ธิร่กิจ SUNPET ไดูม้ก่ารขยายและเพิั�มสำายการผิลติ่
สำำาห์รับผิลิต่ภัณฑ์์ให์ม่ ๆ รวมถึ้งการให้์บริการในการแก้ไขปัญห์าของ
ผิลติ่ภณัฑ์ต์่า่ง ๆ โดูยการใช้วตั่ถ่ึดูบิ High Density Polyethylene ห์รอื 
HDPE และ Polypropylene ห์รือ PP เช่นเดู่ยวกับกล่่มธิ่รกิจใน
ประเทศไทย ซ้ึ่�งปัจจ่บันน่�ธิ่รกิจท่�ประเทศอินเดู่ยใช้วัต่ถ่ึดูิบ PET ในการ
ผิลติ่บรรจ่ภัณฑ์เ์ปน็ห์ลกั

นอกเห์นือจากการเจรญิเต่บิโต่จากการดูำาเนินงานปกติ่แลว้ การควบรวม
กิจการ ก็ถืึอเปน็โอกาสำท่�จะทำาให้์บรษิัทัเติ่บโต่อยา่งก้าวกระโดูดู รวมถ้ึง
การขยายต่ลาดู และการเพิั�มประสำทิธิภิาพัในการดูำาเนินธิร่กิจรว่มกัน

งบแสดงฐานะการเงินรวิม

สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 63

สิ้นสุด 
30 ก.ย. 63 %Δ สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 63
สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 62 %Δ

เงินสำดูและรายการเทย่บเท่าเงนิสำดู 195.6 271.3 -28% 195.6 34.7 464%
ลกูห์น่�การค้าและลกูห์น่�อื�น 826.0 803.8 3% 826.0 783.9 5%
สำนิค้าคงเห์ลอื 415.7 315.8 32% 415.7 287.4 45%
สำนิทรพััยท์างการเงินห์มน่เวย่นอื�น 0.4 -   N/A 0.4 55.6 -99%
เงนิจ่ายลว่งห์น้าค่าวตั่ถ่ึดูบิ 8.1 11.8 -31% 8.1 74.8 -89%
สำนิทรพััยห์์มน่เวย่นอื�น 115.2 50.8 127% 115.2 51.2 125%
รวิมสินทรพัย์หมนุเวีิยน 1,561.1 1,453.5 7% 1,561.1 1,287.6 21%

เงนิฝ่ากธินาคารท่�มภ่าระคำาประกัน 23.2 24.4 -5% 23.2 25.8 -10%
เงนิลงทน่ระยะยาวอื�น 2.3 2.4 -5% 2.3 9.0 -75%
ท่�ดูนิ อาคาร และอป่กรณ์ 1,476.1 1,549.3 -5% 1,476.1 1,480.6 -0%
สำนิทรพััย์สำทิธิกิารใช้ 85.9 90.3 -5% 85.9 -   N/A
ค่าความนิยม 1,001.8 1,052.9 -5% 1,001.8 1,010.1 -1%
สำนิทรพััย์ไมม่ตั่่วต่น 353.5 381.9 -7% 353.5 396.6 -11%
สำนิทรพััย์ภาษัเ่งนิไดู้รอการตั่ดูบัญช่ 8.9 9.1 -2% 8.9 7.8 15%
ภาษัเ่งนิไดู้ห์กั ณ ท่�จา่ย 93.2 93.2 0% 93.2 93.2 0%
เงนิจ่ายลว่งห์น้าค่าแมพ่ัมิพ์ั 49.9 57.9 -14% 49.9 30.5 64%
สำญัญาท่�เกดิูจากสำทิธิใินการซืึ่�อห์่น้ท่�ผิูม้ส่ำว่นไดู้เสำย่ท่�ไมม่อ่ำานาจควบค่ม
ของบรษิัทัยอ่ยออกให้์แก่บรษิัทั 8.8 8.8 0% 8.8 8.8 0%

สำนิทรพััย์ไมห่์มน่เวย่นอื�น 58.7 50.0 17% 58.7 36.6 60%
รวิมสินทรพัย์ไมห่มนุเวีิยน 3,162.4 3,320.1 -5% 3,162.4 3,099.1 2%

รวิมสินทรพัย์ 4,723.5 4,773.6 -1% 4,723.5 4,386.7 8%

เงนิกู้ยืมระยะสำั�นจากธินาคาร 515.3 426.0 21% 515.3 377.4 37%
เจ้าห์น่�การค้า และเจ้าห์น่�อื�น 359.0 321.6 12% 359.0 292.6 23%
สำว่นของห์่น้กู้ระยะยาวท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี 76.0 77.3 -2% 76.0 53.7 42%
สำว่นของห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่าท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาราภายในห์น้�งปี 7.0 7.1 -2% 7.0 -   N/A
สำว่นของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากธินาคารท่�ถึง้กำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี 165.2 114.5 44% 165.2 135.0 22%
ภาษัเ่งนิไดู้คา้งจ่าย 12.8 6.6 95% 12.8 -   N/A
ห์น่�สำนิทางการเงนิห์มน่เวย่นอื�น -   0.5 -100% -   - N/A

19ANNUAL REPORT 2020



สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 63

สิ้นสุด
30 ก.ย. 63 %Δ สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 63
สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 62 %Δ

ห์น่�สำนิท่�เกิดูจากสำญัญาซืึ่�อขายห์่น้ในบรษิัทัย่อย -   481.9 -100% -   -   N/A
ห์น่�สำนิห์มน่เวย่นอื�น 37.0 43.8 -16% 37.0 24.2 53%
รวิมหนี�สินหมนุเวีิยน 1,172.4 1,479.4 -21% 1,172.4 882.9 33%

เงินกู้ยมืระยะยาวจากห์่น้กู้ – สำท่ธิจิากสำว่น
ท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี 390.3 410.9 -5% 390.3 464.4 -16%

ห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่า - สำท่ธิจิากสำว่นท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี 80.9 84.5 -4% 80.9 -   N/A
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธินาคาร – สำท่ธิจิากสำว่น
ท่�ถึง้กำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี 792.7 460.8 72% 792.7 611.8 30%

ห์น่�สำนิท่�เกิดูจากสำทิธิท่ิ�ออกให์แ้ก่ผิูม้ส่ำว่นไดู้เสำย่ท่�ไมม่อ่ำานาจควบค่ม
ของบรษิัทัยอ่ยในการขายห์่น้ให้์บรษิัทั -   -   N/A -   469.1 -100%

ห์น่�สำนิภาษัเ่งนิไดู้รอการตั่ดูบัญช่ 95.6 84.3 13% 95.6 47.9 100%
สำำารองผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักงาน 70.9 70.9 -0% 70.9 61.1 16%
ห์น่�สำนิระยะยาวอื�น -   -   N/A -   -   N/A
รวิมหนี�สินไม่หมนุเวีิยน 1,430.3 1,111.4 29% 1,430.3 1,654.3 -14%

รวิมหนี�สิน 2,602.7 2,590.7 0% 2,602.7 2,537.2 3%

ห์่น้สำามัญ 326.6 326.6 -0% 326.6 326.6 -0%
ห์่น้ท่�ออกและชำาระแลว้ 326.5 326.5 0% 326.5 326.5 0%
สำว่นเกนิมูลคา่ห์่น้ 1,027.0 1,027.0 -0% 1,027.0 1,027.0 0%
จัดูสำรรแลว้ - สำำารองต่ามกฎห์มาย 32.7 28.6 14% 32.7 28.6 14%
กำาไรสำะสำม 912.5 854.1 7% 912.5 636.3 43%
องค์ประกอบอื�นของสำว่นของผิูถื้ึอห์่น้ (257.1) (174.3) 48% (257.1) (274.0) -6%
สำว่นเกนิทน่จากการเปล่�ยนแปลงสำดัูสำว่นการถืึอห์่น้ในบรษิัทัย่อย 20.0 -   N/A 20.0   -   N/A
สำว่นของผิูถื้ึอห์่น้ของบรษิัทัฯ 2,061.7 2,061.9 -0% 2,061.7 1,744.4 18%
สำว่นของผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ท่�ไมม่อ่ำานาจควบค่มของบรษิัทัยอ่ย 59.1 120.9 -51% 59.1 105.1 -44%
รวิมส่วินข้องผูถื้ือหุ้น 2,120.7 2,182.9 -3% 2,120.7 1,849.5 15%

รวิมหนี�สิน และส่วินข้องผูถื้ือหุ้น 4,723.5 4,773.6 -1% 4,723.5 4,386.7 8%

ห์มายเห์ต่:่ อตั่ราแลกเปล่�ยนท่�ใช้ในการแปลงค่างบการเงิน

งบกำาไรข้าดทนุ (ใช้อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ยในช่วิงเวิลา) ไตรมาส
4/2563

ไตรมาส
3/2563

ไตรมาส
4/2562

INR (รปีูอนิเดู่ย) 0.4230 0.4256 0.4331

AED (เดูอรแ์ฮีมสำห์รฐัอาห์รบัเอมเิรต่สำ)์ 8.5196 8.5796 8.2872

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วัินสิ้นสุดไตรมาส) ไตรมาส
4/2563

ไตรมาส
3/2563

ไตรมาส
4/2562

INR (รปีูอนิเดู่ย) 0.4091 0.4297 0.4129

AED (เดูอรแ์ฮีมสำห์รฐัอาห์รบัเอมเิรต่สำ)์ 8.1774 8.6191 8.2092

ณ สำิ�นไต่รมาสำท่� 4 ปี พั.ศ. 2563 สำดัูสำว่นของห์น่�สำนิสำท่ธิติ่อ่ท่นเทา่กับ 
0.86 เท่า5

เนื�องจากอตั่ราสำว่นห์น่�สำนิต่อ่ท่นสำท่ธิท่ิ�อยู่ในระดัูบคอ่นข้างต่ำา ทำาให้์
บรษิัทัสำามารถึมต่่วัเลอืกในการระดูมท่น เพืั�อใช้การลงท่นในอนาคต่
ซ้ึ่�งเราม่เงื�อนไขสำัญญาทางการเงินของอตั่ราสำ่วนห์น่�ต่่อท่นสำ่ทธิขิอง
งบการเงินรวมอยูท่่� 2 เท่า

กล่่มบรษิััทอยู่ในระห์ว่างการจัดูทำาแผินการเจรญิเต่ิบโต่ของบรษิััท
ในอ่ก 4 ปี ข้างห์น้า เร่ยกว่า “Aspiration 24” แผินการดูังกล่าว
ไดูร้วบรวมความคาดูห์วัง ความฝ่นั รวมถ้ึงแผินการดูำาเนินงาน และ
เปา้ห์มายทางการเงินในอก่ 4 ปีขา้งห์น้า 

ท่มผิู้บรหิ์ารต่ั�งใจท่�จะบรรยายเรื�องราวดูังกล่าวกับนักลงท่นในอ่ก
ไมก่่�เดืูอนข้างห์น้า

5 งบแสำดูงฐานะการเงิน ณ ไต่รมาสำท่� 4 ป ีพั.ศ.2563
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2563 2562 % Δ

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน
กำาไรก่อนภาษั่ 436.1 154.5 182%
ปรบัปร่ง : คา่เสำื�อมราคา และค่าตั่ดูจำาห์น่าย 321.0 288.8 11%
ปรบัปร่ง : รายการปรบัปร่งอื�น ๆ 122.4 157.8 -22%
กำาไรจากกิจกรรมดูำาเนินงาน ก่อนการเปล่�ยนแปลงในสำนิทรพััย ์และห์น่�สำนิดูำาเนินงาน 879.5 601.1 46%
สำนิทรพััย ์และห์น่�สำนิดูำาเนินงานเปล่�ยนแปลงสำท่ธิิ -46.2 -18.3 152%
สำนิทรพััย ์และห์น่�สำนิดูำาเนินงานเปล่�ยนแปลงสำท่ธิ ิอื�น ๆ -50.2 0.0 100%
เงินสำดูจากกิจกรรมดูำาเนินงาน 783.0 582.8 34%
ชำาระภาษัเ่งินไดูนิ้ติ่บ่คคล -21.0 -45.5 -54%
เงินสดสุทธจิากกิจกรรมดำาเนินงาน 762.0 537.3 42%

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทนุ
ซืึ่�อสำนิทรพััยถ์ึาวรและสำนิทรพััยไ์มม่ต่่วัต่น -313.4 -228.0 37%
เงินรบัจากการขายเครื�องจกัรและอป่กรณ์ 4.4 12.3 -64%
อื�น ๆ 67.3 -40.3 267%
เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทนุ -241.7 -631.1 -62%

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหาเงิน
เงินกู้ยมืระยะสำั�นจากธินาคารเพิั�มข้�น (ลดูลง) 137.9 91.0 52%
เงินฝ่ากธินาคารท่�ภาระคำาประกันเพิั�มข้�น 2.3 0.0 N/A
เงินกู้ยมืระยะยาวจากธินาคารเพิั�มข้�น (ลดูลง) 425.0 374.2 14%
จ่ายคืนเงนิกู้ยืมระยะยาวจากธินาคาร -214.7 -998.5 -78%
จ่ายคืนห์่น้กู้ -55.3 0.0 N/A
เงินสำดูจ่ายค่างวดูห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่า -12.4 0.0 N/A
ซืึ่�อเงนิลงทน่ในบรษิัทัยอ่ยเพิั�มข้�นจากผิูถื้ึอห์่น้อื�นของบรษิัทัย่อย -481.9 0.0 0%
เงินสำดูจ่ายค่าธิรรมเน่ยมทางการเงนิ -1.1 -1.9 -43%
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ -105.5 -142.6 -26%
จ่ายเงินปนัผิล -40.8 0.0 N/A
เงินสำดูรบัจากการเพิั�มทน่ 0.0 796.8 -100%
เงินสดสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน -346.3 119.1 -391%

ผิลต่่างจากการแปลงค่างบการเงนิท่�เปน็เงินต่ราต่่างประเทศลดูลง -13.0 -54.6 -76%
เงินสด และเทียบเท่าเงินสด เปลี�ยนแปลง 160.9 -29.3 649%

เงินสด และเทียบเท่าเงินสด ต้นงวิด 34.7 64.0 -46%

เงินสด และเทียบเท่าเงินสด คงเหลอืปลายงวิด 195.6 34.7 464%

งบกระแสเงินสดรวิม
หน่วิย : ล้านบาท
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งบกระแสเงินสดรวิม (สำาหรบังวิด 12 เดือนข้อง ปี พ.ศ. 2563)

หน่วิย : ล้านบาท

เง่นสดต้ินงวด
(ส้ินสุด 31 ธ.ค. 62)

35

762

(242)

(359)

196

เงินสดสุทธิจำากั
กัิจำกัรรมดำาเนินงาน

เงินสดสุทธิใช้ไป
ในกัิจำกัรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจำากั
กัิจำกัรรมจำัดหีาเงิน

เง่นสดปลายงวด
(ส้ินสุด 31 ธ.ค. 63)

*เงินสำดูจากกิจกรรมจัดูห์าเงิน: รวมผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงินท่�เปน็เงินต่ราต่า่งประเทศ (29.4 ลา้นบาท)
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ปฏิิทินเหีตุิกัารณ์
ที�สำาคัญ
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ปี เหตุการณ์

2526 เริ�มก่อต่ั�งบรษิัทั โดูยมโ่รงงานในย่านสำาธิป่ระดิูษัฐ์

2548 วันท่� 5 ธินัวาคม 2548 บรษิัทั พัลาสำติ่ค และห์บ่ห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน) ไดู้เขา้จดูทะเบ่ยนในต่ลาดู เอม็ เอ ไอ

2558
บรษิัทัไดู้มก่ารเปล่�ยนแปลงอำานาจการควบคม่ โดูยกล่ม่ครอบครวัโลเฮีย่เข้ามาซืึ่�อห้่์นในสำดัูสำว่น 60.55%
และแต่ง่ต่ั�งนาย เควิน ชารม์าเปน็ประธิานกรรมการและประธิานเจา้ห์น้าท่�บรหิ์าร และสำรา้งความใฝ่ฝ่่นัของบรษิัทั
ในการท่�จะเปน็บรษิัทัชั�นนำาระดูบัโลก

2561

วันท่� 2 พัฤษัภาคม 2561 บรษิัทัไดู้เขา้ซืึ่�อกจิการครั�งแรกสำำาเรจ็ M&A#1 บรษิัทัไดู้เข้าซืึ่�อบรษิัทั คัสำต่อมแพัค จำากัดู 
ซ้ึ่�งไดูเ้พิั�มฐานการผิลติ่จำานวน 1 โรงงานในนอกกรง่เทพั

เมื�อวันท่� 28 สำงิห์าคม 2561 บรษิัทัไดู้เข้าซืึ่�อกิจการครั�งท่� 2 สำำาเรจ็ M&A#2 โดูยการเขา้ซืึ่�อ 80% ของบรษิัทั ซัึ่นไรสำ ์
คอนเทนเนอร ์จำากัดู โดูยไดูฐ้านการผิลติ่ จำานวน 5 โรงงานในประเทศอนิเดูย่เข้าสำู ่พัอรท์ของบรษิัทั และดู้วยการเข้าซืึ่�อ
กิจการครั�งน่� ทำาให้์บรษิัทักลายเปน็บรษิัทัข้ามชาต่ ิและการเขา้สำูต่่ลาดูในประเทศอนิเดูย่ ซ้ึ่�งเปน็ห์น้�งในประเทศท่�น่าสำนใจ
ในต่ลาดูสำนิคา้อป่โภคบรโิภคและเวชภัณฑ์แ์ห่์งห์น้�งของโลก

2562

วันท่� 30 กรกฎาคม 2562 บรษิัทัไดูเ้ข้าซืึ่�อกจิการครั�งท่� 3 ไดู้สำำาเรจ็ M&A#3 ดู้วยการเขา้ซืึ่�อ 89% ของบรษิัทั SUN PACKAGING 
SYSTEMS (FZC) ในประเทศสำห์รฐัอาห์รบั เอมิเรต่สำ ์ซ้ึ่�งเปน็การขยายฐานการผิลติ่ในต่า่งประเทศของบรษิัทั ซ้ึ่�งเปน็การเริ�มต่น้
ในแถึบต่ะวันออกกลาง

วันท่� 27 พัฤศจิกายน 2562 บรษิัทัไดู้ทำาการออกห้่์นเพิั�มท่นและเสำนอขายแก่ผิูถื้ึอห้่์นเดูมิสำำาเรจ็ ซ้ึ่�งไดู้รบัเงนิเพิั�มท่น
จำานวน 800 ลา้นบาท จากการออกห้่์นเพิั�มท่นจำานวน 72,732,323 ห้่์น ทำาให้์บรษิัทัมท่น่จดูทะเบ่ยนท่�ชำาระแลว้เพิั�มข้�นเปน็
จำานวน 326,549,999 ห้่์น

2563 วันท่� 26 ต่ล่าคม 2563 บรษิัทัไดู้เข้าซืึ่�อสำว่นท่�เห์ลอื 20% ของธิร่กิจในประเทศอนิเดูย่ของเรา ซ้ึ่�งเปน็การเพิั�มสำดัูสำว่น
การถ้ึอครองเปน็ 100%
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ข้อมูลทั�วไป
ของบรษัิัท
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ข้อมูลทั�วไปของบรษัิัท

ข้้อมูลบริษัทหลัก

ชื�อบรษิัท บรษิััท พัลาสำติ่ค และห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน)

ชื�อย่อหลักทรพัย์ TPAC

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ออกแบบและผิลิต่บรรจ่ภัณฑ์์พัลาสำติ่กคงรูป

WEBSITE WWW.TPACPACKAGING.COM

เลข้ที�จดทะเบียนบรษิัท 0107547000575

วิันที�ก่อตั�งบรษิัท 1 สำิงห์าคม 2526

ทุนจดทะเบียน 326,550,000 บาท ประกอบดู้วยห้่์นสำามัญ 326,550,000 ห้่์น มูลค่าห้่์นละ 1 บาท

ทุนชำาระแล้วิ 326,449,999 บาท ประกอบดู้วยห้่์นสำามัญ 326,449,999 ห้่์น มูลค่าห้่์นละ 1 บาท

งวิดปีการเงิน 31 ธิันวาคม

ที�ตั�งสำานักงานใหญ่ 77 ซึ่อยเท่ยนทะเล 30 ถึนนบางข่นเท่ยน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม 
เขต่บางข่นเท่ยน กร่งเทพัมห์านคร 10150 
โทรศัพัท์ 02 897-2250-1 โทรสำาร 02 897-4694

ที�ตั�งสาข้า 0001 3/1, 3/2 ซึ่อยเท่ยนทะเล 15 ถึนนบางข่นเท่ยน-ชายทะเล แขวงแสำมดูำา 
เขต่บางข่นเท่ยน กร่งเทพัมห์านคร 10150 
โทรศัพัท์ 02-892-0261-4

นายทะเบียนหลักทรพัย์ บรษิััท ศูนย์รบัฝ่ากห์ลักทรพััย์ (ประเทศไทย) จำากัดู
93 ถึนนรชัดูาภิเษัก เขต่ดูินแดูง กร่งเทพัมห์านคร 10400
โทรศัพัท์ 02-009-9000  FAX 02-009-9991

ผู้สอบบัญชีบรษิัท นางสำาวร่ง้นภา เลิศสำ่วรรณก่ล (ทะเบ่ยนเลขท่� 3516) ห์รอื
นางสำาวพิัมพ์ัใจ มานิต่ขจรกิจ (ทะเบ่ยนเลขท่� 4521) ห์รอื
นายชยพัล ศ่ภเศรษัฐนนท์ (ทะเบ่ยนเลขท่� 3972) ห์รอื
นางสำาวอรวรรณ เต่ชวัฒนสำิรก่ิล (ทะเบ่ยนเลขท่� 4807)
เป็นผิู้สำอบบัญช่ท่�ไดู้รบัความเห็์นชอบจากสำำานักงานคณะกรรมการกำากับห์ลักทรพััย์
และต่ลาดูห์ลักทรพััย์ 
สำังกัดู บรษิััท สำำานักงาน อ่วาย จำากัดู 
193/136-137 ชั�น 33 อาคารเลครชัดูา ถึนนรชัดูาภิเษัก คลองเต่ย 
กร่งเทพัมห์านคร 10110 โทรศัพัท์ 02-264-0777

ที�ปรกึษาทางกฎหมาย บรษิััท สำำานักงานกฎห์มาย แคปปิต่อล จำากัดู
เลขท่� 44 ชั�น 16 อาคาร สำมูทไลฟ้์, ถึนนสำาทรเห์นือ แขวงสำาทร เขต่บางรกั 
กร่งเทพัมห์านคร 10150
โทรศัพัท์ 02-633-9088 แฟ้กซ์ึ่ 02-633-9089

นักลงทุนสัมพันธ์ IR@TPACPACKAGING.COM

เลข้านุการบรษิัท SECRETARY@TPACPACKAGING.COM
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ข้้อมูลบริษัทย่อย

ข้้อมูลบริษัทย่อย

ชื�อบรษิัท TPAC PACKAGING INDIA PRIVATE LIMITED

ประเภัทธุรกิจ ผิลิต่บรรจ่ภัณฑ์์พัลาสำติ่กคงรูป

CIN U74999MH2017PTC301190

ROC CODE ROC-MUMBAI

หมายเลข้ทะเบียนบรษิัท 301190

วิันจดทะเบียนเป็นบรษิัทย่อย 7 ธิันวาคม 2560

ทุนจดทะเบียน 2,450,000,000 รูปี ประกอบดู้วยห้่์นสำามัญ 245,000,000 ห้่์น มูลค่าห้่์นละ 10 รูปี

ทุนจดทะเบียนที�ชำาระแล้วิ 2,107,695,750 รูปี ประกอบดู้วยห้่์นสำามัญ 210,769,575 ห้่์น มูลค่าห้่์นละ 10 รูปี

งวิดปีการเงิน 31 ม่นาคม

สถืานที�ตั�งบรษิัท 405-408 ACME INDUSTRIAL PARK OFF I B PATEL ROAD, GOREGAON EAST, 
MUMBAI, MUMBAI CITY MH 400063 INDIA

ที�ปรกึษาทางกฎหมาย CHANDHIOK & ASSOCIATES

ที�อยู่ ADVOCATES AND SOLICITORS C-524 DEFENCE COLONY 
NEW DELIHI-110024 INDIA

สำานักงานผู้ตรวิจสอบบัญชี SRBC & CO LLP (STATUTORY AUDITOR)
12TH FLOOR, THE RUBY, RUBY MILL, SENAPATI BAPAT MARG, 
DADAR (WEST), MUMBAI, MAHARSHTRA 400028, INDIA

ชื�อบรษิัท บรษิััท ท่แพัค แพัคเกจจิ�ง (บางนา) จำากัดู

ประเภัทธุรกิจ ผิลิต่บรรจ่ภัณฑ์์พัลาสำติ่กคงรูป

วิันจดทะเบียนเป็นบรษิัทย่อย 02 พัฤษัภาคม 2561

หมายเลข้ทะเบียนบรษิัท 0105512000275

งวิดปีการเงิน 31 ธิันวาคม

ทุนจดทะเบียน 101,431,370 บาท ประกอบดู้วยห้่์นสำามัญ 10,143,137 ห้่์น มูลค่าห้่์นละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนที�ชำาระแล้วิ 101,431,370 บาท ประกอบดู้วยห้่์นสำามัญ 10,143,137 ห้่์น มูลค่าห้่์นละ 10 บาท

สถืานที�ตั�งบรษิัท 75/2 ซึ่อยรว่มใจ ถึนนบางนา-ต่ราดู กม. 18.8 ต่ำาบลบางโฉีลง 
อำาเภอบางพัล่ จังห์วัดูสำม่ทรปราการ

ผู้สอบบัญชีบรษิัท บรษิััท สำำานักงาน อ่วาย จำากัดู 
193/136-137 ชั�น 33 อาคารเลครชัดูา ถึนนรชัดูาภิเษัก คลองเต่ย 
กร่งเทพัมห์านคร 10110 โทรศัพัท์ 02-264-0777
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ข้้อมูลบริษัทย่อย

ชื�อบรษิัท SUN PACKAGING SYSTEMS (FZC)

ประเภัทธุรกิจ ผิลิต่บรรจ่ภัณฑ์์พัลาสำติ่กคงรูป

วิันจดทะเบียนเป็นบรษิัทย่อย 30 กรกฎาคม 2562

หมายเลข้ทะเบียนบรษิัท 002538

งวิดปีการเงิน 31 ธิันวาคม

ทุนจดทะเบียน 450,000 AED ประกอบดู้วยห้่์นสำามัญ 300 ห้่์น มูลค่าห้่์นละ 150 AED

ทุนจดทะเบียนที�ชำาระแล้วิ 450,000 AED ประกอบดู้วยห้่์นสำามัญ 300 ห้่์น มูลค่าห้่์นละ 150 AED

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

ผู้สอบบัญชีบรษิัท EY DUBAI P.O. BOX 9267
AI 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

100% 89%100%
บรษิััท ท่แพัค แพัคเกจจ้ิง (บางนา) จำากัดู Sun Packaging Systems (FZC)TPAC Packaging India Private Limited

โครงสร้ างบริษัั ท

บริษััท พลาสติิค และหีีบหี่อไทย จำำากััด (มหีาชน)
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วิสัยทัศน์ พันธกัิจำ ค่านิยม 
และกัารประกัอบธุรกิัจำ
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วิ สั ยทั ศน์

พั นธกัิ จำ

ค่ านิ ยม

มุ่งมั�นที�จะเปน็บรษิทัที�มีนวิตักรรมที�สรา้งสรรค์
ตอ่โลกและเพื�อที�จะดึงดูดให้ผู้ที�สนใจในบรรจุภััณฑ์์พลาสตกิ

มุ่งมั�นที�จะทำางานอย่างตั�งใจ
และนำาเสนอสรา้งสิ�งใหม ่ๆ ให้แก่ลกูคา้อยู่เสมอ

บรษิทัใฝ่ฝ่่นัที�จะเปน็บรษิทัระดบัโลก และเปน็ผู้นำาด้านนวัิตกรรมบรรจภัุัณฑ์์ 
ซึึ่�งสิ�งเหลา่นี�เริ�มต้นจากการใฝ่ฝ่่นั

ถืา้หากคุณไมส่ามารถืประเมินได้
คณุก็จะไมส่ามารถืพัฒนามันได้

เรามีควิามคิดที�จะเรยีนรูต้ลอดเวิลา,
คงควิามรูสึ้กเปน็นักเรยีนอยู่ เสาะหาควิามรูต้ลอด

ลูกคา้สื�อสารมา เรารบัฟังั

เชื�อในข้้อมูล

เรยีนรูต้ลอดชีวิิต

การรบัฟััง

ควิามใฝ่่ฝ่ัน
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บรษิัทั พัลาสำติ่ค และห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน) เปน็บรษิัทัชั�นนำาใน
อต่่สำาห์กรรมการผิลติ่บรรจ่ภณัฑ์พ์ัลาสำติ่กคงรปู ซ้ึ่�งในปจัจ่บันมโ่รงงาน
ท่�เปน็ฐานการผิลติ่ทั�งสำิ�น 10 แห่์ง ซ้ึ่�งต่ั�งอยู่ใน 3 ประเทศ ดูงัน่�
 โรงงาน 4 แห่์ง ในประเทศไทยในกรง่เทพั ปรมิณฑ์ล
 โรงงาน 5 แห่์ง ในประเทศอนิเดูย่ ซ้ึ่�งต่ั�งอยู่ทางทิศต่ะวนัต่ก
 และทศิเห์นือของประเทศอนิเดูย่
 โรงงาน 1 แห่์ง ในประเทศสำห์รฐัอาห์รบั เอมิเรต่สำ์

บรษิััทฯ ดูำาเนินธิร่กิจสำ่วนให์ญ่กับสำินค้ากล่่มท่�ต่้องการความสำะอาดู
และปลอดูภยัอย่างสำงู - สำนิคา้ท่�ใช้ในช่วิต่ประจำาวัน เช่น กล่ม่อาห์าร
และเครื�องดูื�ม เวชภณัฑ์ ์ผิลติ่ภัณฑ์ข์องใช้สำว่นบ่คคล ผิลติ่ภัณฑ์ข์องใช้
ในครวัเรอืน ต่ลอดูจนเครื�องมืออต่่สำาห์กรรม และเรายังมธ่ิร่กิจท่�ขยาย
ไปยังสำนิคา้ท่�มรู่ปทรงทั�วไปในย่�ห้์อ SUNPET 
 

เราม่ท่มงานท่�ม่ความรู้ประสำบการณ์ในการเลือกใช้วัต่ถ่ึดูิบและ
เทคโนโลย่การผิลิต่ท่�เห์มาะสำม สำร้างแบบผิลิต่ภัณฑ์์ 2 มิติ่ 3 มิต่ ิ
และต่วัอย่างต่น้แบบเสำมือนจรงิ (prototypes) การจัดูสำรา้งแมพิ่ัมพั์
โดูยผิูผ้ิลติ่ทรงคณ่ภาพัทั�งในประเทศและต่า่งประเทศ เขา้สำูก่ระบวน 
การผิลติ่ โดูยแบ่งออกเปน็ 3 รปูแบบ ไดู้แก่
 กระบวนการฉ่ีดูข้�นรปู (Injection Moulding) 
 กระบวนการเปา่ข้�นรปู (Extrusion Blow Moulding)
 กระบวนการข้�นรูปแบบ PET (PET Moulding)

นอกจากน่� ยังม่กระบวนการเสำริมต่่าง ๆ เช่น ต่ิดูฉีลาก งานพัิมพ์ั 
ห์รอืประกอบ ภายใต้่ระบบการควบคม่การผิลติ่และประกันคณ่ภาพั 
ISO 9001:2008 และ GMP ท่�ไม่เฉีพัาะกำาห์นดูมาต่รฐานเครื�องจักร
แต่่ยังครอบคล่มถ้ึงสำภาวะแวดูล้อมทั�วทั�งโรงงานและครอบคล่ม
จนถ้ึงการสำง่มอบถึง้ลกูคา้ในท่�สำดู่

ลักัษัณะกัารประกัอบธุรกัิจำของบริษััท
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1. บรรจุภััณฑ์์เพื�อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�ม

ผลิตภััณฑ์์นมและกาแฟั

ผลิตภััณฑ์์อาหาร

ผลิตภััณฑ์์เครื�องดื�ม

ผลิตภััณฑ์์เครื�องปรุงอาหาร

ผลิตภััณฑ์์เครื�องใช้บนโต๊ะอาหาร

2. บรรจุภััณฑ์์สำาหรบัข้องใช้ส่วินบุคคลและเวิชภััณฑ์์

3. บรรจุภััณฑ์์สำาหรบัข้องใช้ในครวัิเรอืนและอุตสาหกรรม

บรษิัทฯ แบ่งกลุ่มธุรกิจตามประเภัทอุตสาหกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี�

ผิลติ่ภณัฑ์บ์รรจ่ภัณฑ์น์ม ห์ลกั ๆ  จะเปน็ผิลติ่ภณัฑ์ส์ำำาห์รบันมสำดูและ
โยเกริต์่ ซ้ึ่�งบรรจ่ภัณฑ์น์มสำดูจะมทั่�งขนาดูเลก็และขนาดูให์ญ่ ท่�เปน็
แกลลอน ซ้ึ่�งรวมถ้ึงท่�มฝ่่าปิดูแบบพัเิศษัและบรรจ่ภณัฑ์โ์ยเกิรต์่มทั่�งท่�
เปน็ถ้ึวยและเปน็ขวดู นอกจากน่� เรายงัมผ่ิลติ่ภัณฑ์ท่์�บรรจ่ภัณฑ์ก์าแฟ้
ท่�เปน็ฝ่าเกลย่วดู้านบน และขวดูสำำาห์รบับรรจ่ผิงห์รอืเมลด็ูกาแฟ้

แบง่ออกไดูเ้ปน็ 5 กล่ม่ยอ่ย ดัูงน่�

บรรจ่ภัณฑ์์ท่�ออกแบบเฉีพัาะสำำาห์รบัอาห์ารชนิดูต่่าง ๆ เช่น ลูกอม
ห์มากฝ่รั�ง ถัึ�ว และนำามนัพืัช เปน็ต่น้

บรรจ่ภัณฑ์์สำำาห์รบัแยม เนย ซึ่อสำมะเขือเทศ ซึ่อสำต่่าง ๆ (เช่น ซึ่อสำ
ห์อยนางรม, ซึ่อสำพัรกิ, ซ่ึ่อิ�วขาว) และ เครื�องปรง่อาห์ารอื�น ๆ  ซ้ึ่�งมทั่�งท่�
เป็นรูปแบบขาดูบ่บ และม่ฝ่าปิดูสำำาห์รบัพัวกซึ่อสำ โดูยฝ่ากปิดูจะม่
แถึบปอ้งกันการเปิดูภายในและฝ่ากรอบนอก เพืั�อปอ้งกันอากาศเข้าไป
ในบรรจ่ภัณฑ์์

ไดู้แก่ ม่ดูห์รือสำ้อมพัลาสำต่ิกท่�ใช้แล้วทิ�ง ขวดูบรรจ่เกลือ พัริกไทย 
เปน็บรรจ่ภัณฑ์ห์์ลกัในกล่ม่น่�ของเรา

บรรจ่ภัณฑ์์กล่่มน่�สำ่วนให์ญ่จะเปน็ประเภทขวดูและม่ฝ่าปิดูสำำาห์รบัมาต่รฐานผิลิต่ภัณฑ์์ เวชภัณฑ์์ สำารเข้มข้น นำายาบ้วนปาก โลชั�นทำาความ
สำะอาดูผิิว สำบู่ และแชมพูั นำามันทาต่ัว และยาระงับกลิ�นกาย เปน็ต่น้

บรรจ่ภัณฑ์ก์ล่ม่น่� สำว่นให์ญ่จะเปน็ผิลติ่ภณัฑ์ใ์นการทำาความสำะอาดูและปรบัอากาศ เช่น สำเปรย์ต่า่ง ๆ และเจลปรบัอากาศ เปน็ต่น้ นอกจาก
น่�ยังมบ่รรจ่ภัณฑ์ท่์�เปน็ขวดูและอป่กรณ์เสำรมิท่�ใสำป่ากขวดู ซ้ึ่�งมห่์ลายแบบ รวมถ้ึงท่�เปน็ฝ่าแบบเกลย่วและเปน็เปดิู-ปิดู ผิลติ่ภัณฑ์ ์สำเปรยต์่า่ง ๆ 
เราเปน็ผิูผ้ิลติ่ห์วัสำเปรย์ เจลปรบัอากาศเปน็รปูแบบท่�ลกูค้าสำามารถึกำาห์นดู ซ้ึ่�งบรรจ่ภัณฑ์เ์ห์ลา่น่� มรู่ปทรงและขนาดูเฉีพัาะต่ามท่�ลกูคา้ไดู้
ออกแบบ ห์รอืต่อ้งผิลติ่แยกชิ�นมาประกอบกัน

ของใช้ในอส่ำาห์กรรมประกอบดูว้ย อป่กรณ์ทางดูา้นวิศวกรรม โดูยลกัษัณะของพัลาสำต่กิประเภทน่�จะทนความรอ้นไดู้สำงูและ
ปอ้งกันการกระแทก

ท่�น่�เราให้์ความสำำาคัญในการผิลิต่บรรจ่ภัณฑ์์ท่�ไม่ใช่นำาดูื�มธิรรมดูา
และนำาอดัูลม ตั่วอย่างเช่น เราไดู้ทำางานกับแบรนด์ูชั�นนำาในต่ลาดูท่�
ผิลติ่นำามะพัรา้ว ชาเขย่ว และนำาดูื�มผิสำมวติ่ามิน ซ้ึ่�งบรรจ่ภัณฑ์ข์องเรา
สำามารถึออกแบบให้์ม่ขนาดูห์รอืรูปแบบ ท่�แต่กต่่างจากบรรจ่ภัณฑ์์
ท่�มรู่ปทรงปกติ่ท่�เห็์นไดูทั้�วไป

1
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ประวัติิกัรรมกัาร
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นาย เควิิน คูมาร ์ชารม์า นาย ธีรวิิทย์ บุษยโภัคะ นาย อนิล กุมาร ์โคลิ

นาง อาราธนา โลเฮีย ชารม์า นาย ยาโชวิาดัน โลเฮีย นาย วิีระศักดิ์ สุตัณฑ์วิิบูลย์

นาย กิตติภััต สุทธิสัมพัทน์ นาย กรานต์ ฉายาวิิจิตรศิลป์

ประธิานกรรมการ
กรรมการผิู้ม่อำานาจลงนาม
กรรมการสำรรห์าและพิัจารณาค่าต่อบแทน
ประธิานกรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง
ประธิานกรรมการกำากับดููแลกิจการ
ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารกล่่มธิ่รกิจ

กรรมการบรษิััท
กรรมการผิู้ม่อำานาจลงนาม
กรรมการสำรรห์าและพิัจารณาค่าต่อบแทน
กรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง
กรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่
ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารธิ่รกิจประเทศไทย
กรรมการผิู้จัดูการ

กรรมการผิู้ม่อำานาจลงนาม
กรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง
ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารดู้านเทคนิค

กรรมการท่�ไม่ไดู้เป็นผิู้บรหิ์าร กรรมการท่�ไม่ไดู้เป็นผิู้บรหิ์าร กรรมการอิสำระ
ประธิานกรรมการต่รวจสำอบ
กรรมการสำรรห์าและพิัจารณาค่าต่อบแทน

กรรมการอิสำระ
กรรมการต่รวจสำอบ
กรรมการสำรรห์าและพิัจารณาค่าต่อบแทน

กรรมการอิสำระ
กรรมการต่รวจสำอบ
ประธิานกรรมการสำรรห์าและพัจิารณาคา่ต่อบแทน

ประวัติิกัรรมกัาร
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ประวัติิกัรรมกัาร

การศึกษา : ประวิัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) :

หลักสูตรการอบรม :

สัดส่วินการถืือหุ้นในบรษิัท ณ วัินท่ี 31 ธันวิาคม 2563 :

ปรญิญาวิทยาศาสำต่รม์ห์าบัณฑิ์ต่ Mathematical Trading and 
Finance, Cass Business School City University, ประเทศอังกฤษั
ปรญิญาวิศวกรรมศาสำต่รบ์ัณฑิ์ต่ (เก่ยรต่ินิยม) วิศวกรรมโยธิา 
University College London, ประเทศอังกฤษั

2559 – ปัจจุบัน 
ประธิานเจ้าห์น้าท่่บรหิ์ารกล่่มธิ่รกิจ บรษิััท พัลาสำติ่ค
และห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน), ประเทศไทย
2556 – 2557

ผิู้ช่วยผิู้อำานวยการ, European Special Situation, La Salle 
Investment Management, ลอนดูอน, ประเทศอังกฤษั
2543 – 2556

ผิู้ช่วย, European Distressed Debt Acquisition,
Colony Capital, ลอนดูอน, ประเทศอังกฤษั
2540 – 2543

นักวิเคราะห์์, สำ่วนงานวาณิชธินกิจ, 
Credit Suisse Securities, ลอนดูอน, ประเทศอังกฤษั 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ : 

2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท พัลาสำติ่ค
และ ห่์บห์่อไทย จำากัดู (มห์าชน), ประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษัิทท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ :

ไม่ม่

2561 - ปัจจุบัน    
กรรมการ, บรษิััท ท่แพัค แพัคเกจจิ้ง อินเดู่ย จำากัดู, ประเทศอินเดู่ย
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท ท่แพัค แพัคเกจจิ้ง (บางนา) จำากัดู, ประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการ, Sun Packaging Systems (FZC), 
ประเทศสำห์รฐั อาห์รบัเอมิเรต่สำ์

ห์ลักสำูต่ร Director Accreditation Program (214/2558) 
สำมาคมสำ่งเสำรมิสำถึาบันกรรมการบรษิััทไทย ประเทศไทย

นาย เควิน คูมาร ์ชารม์า
ตำาแหน่ง

ประธิานกรรมการ
กรรมการผิู้ม่อำานาจลงนาม
กรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน
ประธิานกรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง
ประธิานกรรมการกำากับดููแลกิจการ
ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารกล่่มธิ่รกิจ

ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร

วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งแรก   9 ต่่ลาคม 2558
วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งล่าสำ่ดู   24 เมษัายน 2562

อายุ : 37 ปี

สำาม่ นางอาราธินา โลเฮี่ย ชารม์า (กรรมการท่่ไม่ไดู้เป็นผิู้บรหิ์าร)
พั่่เขย นายยาโชวาดูัน โลเฮีย่ (กรรมการท่่ไม่ไดู้เป็นผิู้บรหิ์าร)
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ประวัติิกัรรมกัาร

การศึกษา : ประวิัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) :

หลักสูตรการอบรม :

สัดส่วินการถืือหุ้นในบรษิัท ณ วัินท่ี 31 ธันวิาคม 2563 :

วิศวกรรมศาสำต่รบ์ัณฑิ์ต่ (เก่ยรต่ินิยมอันดูับ 1) 
สำาขาวิศวกรรม เครื่องกล  สำถึาบันเทคโนโลย่พัระจอมเกล้า 
กร่งเทพัมห์านคร ประเทศไทย

2528 – ปัจจุบัน 
ประธิานเจ้าห์น้าท่่บรหิ์ารธิ่รกิจประเทศไทย,
บรษิััท พัลาสำติ่ค และ ห่์บห์่อไทย จำากัดู (มห์าชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษัิทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ : 

2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท พัลาสำติ่ค
และ ห่์บห์่อไทย จำากัดู (มห์าชน), ประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษัิทท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ :

9,560,000 ห้่์น ห์รอืคิดูเป็น 2.93%

2561 - ปัจจุบัน    
กรรมการ, บรษิััท ท่แพัค แพัคเกจจิ้ง (บางนา) จำากัดู, ประเทศไทย

ห์ลักสำูต่ร Director Accreditation Program (51/2549) 
สำมาคมสำ่งเสำรมิสำถึาบันกรรมการบรษิััทไทย ประเทศไทย

นาย ธีรวิทย์ บุษัยโภคะ
ตำาแหน่ง

กรรมการบรษิััท
กรรมการผิู้ม่อำานาจลงนาม
กรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน
กรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง
กรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่
ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารธิ่รกิจประเทศไทย
กรรมการผิู้จัดูการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร

วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งแรก   12 ต่่ลาคม 2558
วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งล่าสำ่ดู   24 เมษัายน 2562

อายุ : 61 ปี

ไม่ม่
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ประวัติิกัรรมกัาร

การศึกษา : ประวิัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) :

หลักสูตรการอบรม :

สัดส่วินการถืือหุ้นในบรษิัท ณ วัินท่ี 31 ธันวิาคม 2563 :

ประกาศน่ยบัต่ร สำาขาจัดูการดู้านการต่ลาดู
มห์าวิทยาลัย Pune, ประเทศอินเดู่ย
เทคโนโลย่บัณฑ์ิต่ (เคม่)  Harcourt Butler Technological Institute 
มห์าวิทยาลัย Kanpur, ประเทศอินเดู่ย

2559 – ปัจจุบัน 
ประธิานเจ้าห์น้าท่่บรหิ์ารดู้านเทคนิค,
บรษิััท พัลาสำติ่ค และห่์บห์่อไทย จำากัดู (มห์าชน)
2556 – 2558

รองประธิานกรรมการฝ่่ายการต่ลาดู PET,
บรษิััท อินโดูรามาโพัล่เมอรส์ำ จำากัดู (มห์าชน)
2541 – 2556

รองประธิานกรรมการ, บรษิััท เพ็ัทฟ้อรม์ (ไทยแลนดู์) จำากัดู

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ : 

2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท พัลาสำติ่ค
และ ห่์บห์่อไทย จำากัดู (มห์าชน), ประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษัิทท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ :

ไม่ม่
2561 - ปัจจุบัน    
กรรมการ, บรษิััท ท่แพัค แพัคเกจจิ้ง อินเดู่ย จำากัดู, ประเทศอินเดู่ย
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท ท่แพัค แพัคเกจจิ้ง (บางนา) จำากัดู, ประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการ, Sun Packaging Systems (FZC), 
ประเทศสำห์รฐั อาห์รบัเอมิเรต่สำ์

ห์ลักสำูต่ร Director Accreditation Program (135/2560) 
สำมาคมสำ่งเสำรมิสำถึาบันกรรมการบรษิััทไทย, ประเทศไทย

นาย อนิล กุัมาร ์โคลิ
ตำาแหน่ง

กรรมการผิู้ม่อำานาจลงนาม
กรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง
ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารดู้านเทคนิค

ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร

วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งแรก   12 ต่่ลาคม 2558
วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งล่าสำ่ดู   21 เมษัายน 2563

อายุ : 59 ปี

ไม่ม่
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ประวัติิกัรรมกัาร

การศึกษา : ประวิัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) :

หลักสูตรการอบรม :

สัดส่วินการถืือหุ้นในบรษิัท ณ วัินท่ี 31 ธันวิาคม 2563 :

วิทยาศาต่รบ์ัณฑิ์ต่ สำาขาการบรหิ์ารธิ่รกิจ Babson College
รฐัแมสำซึ่าชูเซึ่ต่สำ์ ประเทศสำห์รฐัอเมรกิา

บรษิัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
ไม่ม่

บรษิัทและ/หรอืหน่วิยงานอื่น ๆ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ : 

2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท พัลาสำติ่ค
และ ห่์บห์่อไทย จำากัดู (มห์าชน), ประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษัิทท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ :

ไม่ม่

2561 - ปัจจุบัน    
กรรมการ, บรษิััท ท่แพัค แพัคเกจจิ้ง (บางนา) จำากัดู, ประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน
รองประธิานกรรมการ, มูลนิธิิไอว่แอล
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท ท่แพัค แพัคเกจจิ้ง อินเดู่ย จำากัดู
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท ท่แพัค แพัคเกจจิ้ง (บางนา) จำากัดู
2551 - ปัจจุบัน
ผิู้อำานวยการ, บรษิััท อินโดูรามา โฮีลด้ิูงสำ์ จำากัดู 

ห์ลักสำูต่ร Director Certification Program ร่่นท่่ 214/2558

นาง อาราธนา โลเฮีย ชารม์า
ตำาแหน่ง

กรรมการท่�ไม่ไดู้เป็นผิู้บรหิ์าร

ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร

วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งแรก   9 ต่่ลาคม 2558
วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งล่าสำ่ดู   24 เมษัายน 2562

อายุ : 35 ปี

ภรรยา นายเควิน คูมาร ์ชารม์า (ประธิานกรรมการ) 
พั่่สำาว นายยาโชวาดูัน โลเฮี่ย (กรรมการท่่ไม่ไดู้เป็นผู้ิบรหิ์าร)
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ประวัติิกัรรมกัาร

การศึกษา : ประวิัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) :

หลักสูตรการอบรม :

สัดส่วินการถืือหุ้นในบรษิัท ณ วัินท่ี 31 ธันวิาคม 2563 :

ปรญิญาต่ร ่การจัดูการธิ่รกิจวิศวกรรม,
Warwick Business School, Warwickshire, ประเทศอังกฤษั

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ : 

2562 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท อินโดูรามา เวนเจอรส์ำ จำากัดู (มห์าชน),
ประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท พัลาสำติ่ค
และห่์บห์่อไทย จำากัดู (มห์าชน), ประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษัิทท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ :

ไม่ม่

2561 - ปัจจุบัน    
กรรมการ, Medco Plast Co. for
Packing & Packaging Systems (S.A.E)
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท อินโดูรามา โพัลิเมอรส์ำ จำากัดู (มห์าชน)
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท อินโดูรามา โฮีลดิู�ง จำากัดู
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท อินโดูรามา โพัล่เอสำเต่อร ์อินดูัสำทร ่จำากัดู (มห์าชน)
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท อินโดูรามา ปิโต่รเคม จำากัดู
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท ท่พั่ท่ ปิโต่รเคมิคอล จำากัดู (มห์าชน)
2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท อินโดูรามา รซ่ึ่อสำเซึ่สำ จำากัดู
2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท บ่คอน เคมิคอลสำ์ จำากัดู
2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ, บรษิััท ออรสัำ สำเปเช่ยลลิต่่� จำากัดู

ห์ลักสำูต่ร Director Accreditation Program ( 214/2558 ) 
สำมาคมสำ่งเสำรมิสำถึาบันกรรมการบรษิััทไทย ประเทศไทย

นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย
ตำาแหน่ง

กรรมการท่�ไม่ไดู้เป็นผิู้บรหิ์าร

ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร

วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งแรก   12 ต่่ลาคม 2558
วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งล่าสำ่ดู   24 เมษัายน 2561

อายุ : 33 ปี

น้องชาย นางอาราธินา โลเฮี่ย ชารม์า (กรรมการท่่ไม่ไดู้เป็นผิู้บรหิ์าร) 
น้องเขย นายเควิน คูมาร ์ชารม์า (ประธิานกรรมการ)
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ประวัติิกัรรมกัาร

คุณวิุฒิการศึกษา/ประวัิติการอบรม : ประวิัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) :

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสรมิสถืาบันกรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) :

สัดส่วินการถืือหุ้นในบรษิัท ณ วัินท่ี 31 ธันวิาคม 2563 :

ปรญิญาต่รว่ิศวกรรมศาสำต่ร ์จ่ฬาลงกรณ์มห์าวิทยาลัย
ปรญิญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.
ปรญิญาห์ลักสำูต่รป้องกันราชอาณาจักรภาครฐัรว่มเอกชน 
(ปรอ.ร่่นท่่ 18/2548)
ประกาศน่ยบัต่รห์ลักสำูต่รผิู้บรหิ์ารระดัูบสำูง สำถึาบันวิทยาการต่ลาดูท่น
(วต่ท.) ร่่นท่่ 10/2553
ประกาศน่ยบัต่รห์ลักสำูต่รผิู้บรหิ์ารระดัูบสำูง สำถึาบันวิทยาการพัลังงาน
(วพัน.) ร่่นท่่ 1/2555
วฒ่ิบัต่รและเข็มวิทยฐานะ ห์ลกัสำตู่รผิู้บรหิ์ารกระบวนการย่ติ่ธิรรม
ระดูับสำงู(บยสำ.) ร่น่ท่่ 17/2555-2556
วฒ่ิบัต่รและเข็มวิทยฐานะ ห์ลกัสำตู่รนักบรหิ์ารระดูับสำงู ดู้านการพััฒนา
ธิร่กิจอต่่สำาห์กรรมและการลงท่น (วธิอ.) ร่น่ท่่ 2/2558
ประกาศน่ยบัต่รห์ลกัสำตู่ร “การปฏิิรูปธิร่กิจและสำรา้งเครอืข่ายนวัต่กรรม” 
BRAIN ร่น่ 2 ประจำาป่ 2561
Certificate, Harvard University, Advanced Management
Program, U.S.A.
Certificate, Harvard University, Financial Institution
for Private Enterprise Development, U.S.A.

ไม่ม่ 

ห์ลักสำูต่ร Director Accreditation Program (DAP)
ร่่นท่่ 21/2546

นาย วีระศักัด์ิ สุติัณฑ์วิบูลย์
ตำาแหน่ง

กรรมการอิสำระ
ประธิานกรรมการต่รวจสำอบ
กรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน

ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร

วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งแรก   9 ต่่ลาคม 2558
วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งล่าสำ่ดู   24 เมษัายน 2561

อายุ : 63 ปี

ไม่ม่

ตำาแหน่งในบรษิัทจดทะเบียน :
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสำระและประธิานกรรมการต่รวจสำอบ บมจ.เอ็นเอฟ้ซ่ึ่  
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการกำาห์นดูค่าต่อบแทนและสำรรห์า บมจ. กร่งเทพัประกันภัย 
2554 - ปัจจุบัน
ประธิานคณะกรรมการธิรรมาภิบาล บมจ. กร่งเทพัประกันภัย
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสำระ บมจ. กร่งเทพัประกันภัย     
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการสำรรห์าและค่าต่อบแทน บมจ. พัลาสำติ่ค และห่์บห่์อไทย 
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสำระและประธิานกรรมการต่รวจสำอบ
บมจ. พัลาสำติ่ค และห่์บห่์อไทย 
2555 - ปัจจุบัน
รองผู้ิจัดูการให์ญ่ สำายลูกค้าธิ่รกิจรายกลาง
ธินาคารกร่งเทพัจำากัดู (มห์าชน)
2545 - 2555

ผิู้ช่วยผิู้จัดูการให์ญ่ ผิู้อำานวยการลูกค้าธิ่รกิจรายกลาง นครห์ลวง
ธินาคารกร่งเทพั จำากัดู (มห์าชน) 
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสำระและกรรมการต่รวจสำอบ บมจ. ท่.กร่งไทยอ่ต่สำาห์กรรม 

ตำาแหน่งในบรษิัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน :
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. บัวห์ลวงเวนเจอรส์ำ  
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ประวัติิกัรรมกัาร

การศึกษา : ประวิัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) :

หลักสูตรการอบรม :

สัดส่วินการถืือหุ้นในบรษิัท ณ วัินท่ี 31 ธันวิาคม 2563 :

MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), Boston, ประเทศสำห์รฐัอเมรกิา
ปรญิญาต่ร ่จ่ฬาลงกรณ์มห์าวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสำต่ร ์
สำาขาวิชาวิศวกรรมอ่ต่สำาห์การ

2563 – ปัจจุบัน 
กรรมการสำภาอ่ต่สำาห์กรรมแห์่งประเทศไทย 
2560 – ปัจจุบัน
ผิู้พิัพัากษัาสำมทบในศาลทรพััย์สำินทางปัญญา
และการค้าระห์ว่างประเทศ ร่น่ท่� 12
2559 – ปัจจุบัน
บรษิััท เนชั�นแนล เพัาเวอร ์ซัึ่พัพัลาย จำากัดู (มห์าชน)
กรรมการอิสำระ
2558 – ปัจจุบัน
บรษิััท พัลาสำติ่ค และห่์บห์่อไทย จำากัดู (มห์าชน)
กรรมการอิสำระ และกรรมการต่รวจสำอบ
กรรมการสำรรห์า และพิัจารณาค่าต่อบแทน
2543 – ปัจจุบัน
บรษิััท เอ.เจ. พัลาสำท์ จำากัดู (มห์าชน)
รองประธิานกรรมการ และกรรมการผิู้จัดูการ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษัิทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ : 

2559 – ปัจจุบัน
บรษิััท เนช่ันแนล เพัาเวอร ์ซัึ่พัพัลาย จำากัดู (มห์าชน)
กรรมการอิสำระ
2559 – ปัจจุบัน
บรษิััท พัลาสำติ่ค และห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน)
กรรมการอิสำระ และกรรมการต่รวจสำอบ
กรรมการสำรรห์า และพิัจารณาค่าต่อบแทน
2543 – ปัจจุบัน
บรษิััท เอ.เจ. พัลาสำท์ จำากัดู (มห์าชน)
รองประธิานกรรมการ และกรรมการผู้ิจัดูการ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษิัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ :

ไม่ม่

ไม่ม่

ห์ลักสำูต่ร Director Certification Program  ร่่นท่่ 72/2549 
สำมาคมสำ่งเสำรมิสำถึาบันกรรมการบรษิััทไทย ประเทศไทย
ห์ลักสำูต่รผิู้บรหิ์ารกระบวนการย่ต่ิธิรรมระดูับสำูง
ร่่นท่่ 25 (บยสำ.25)
ห์ลักสำูต่รผิู้บรหิ์ารระดัูบสำูงดู้านวิทยาการพัลังงาน
ร่่นท่่ 13 (วพัน.13)
ห์ลักสำูต่รการปฏิิรูปธิ่รกิจและสำรา้งเครอืข่ายนวัต่กรรม 
(Brain) ร่่นท่่ 1/2560 สำภาอ่ต่สำาห์กรรมแห์่งประเทศไทย
ห์ลักสำูต่รวิทยาการต่ลาดูท่น ร่่นท่่ 9 (วต่ท.)

นาย กิัติติิภัติ สุทธิสัมพัทน์
ตำาแหน่ง

กรรมการอิสำระ
กรรมการต่รวจสำอบ
กรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน

ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร

วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งแรก   9 ต่่ลาคม 2558
วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งล่าสำ่ดู   21 เมษัายน 2563

อายุ : 49 ปี

ไม่ม่
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ประวัติิกัรรมกัาร

การศึกษา : ประวิัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) :

หลักสูตรการอบรม :

สัดส่วินการถืือหุ้นในบรษิัท ณ วัินท่ี 31 ธันวิาคม 2563 :

ประกาศน่ยบัต่รช้ันสำูงการบรหิ์ารงานภาครฐั
และกฎห์มายมห์าชน สำถึาบันพัระปกเกล้า
The Executive Management Academy,
University of California, Los Angeles
รฐัประศาสำน์ศาสำต่ร ์มห์าบัณฑิ์ต่ จ่ฬาลงกรณ์มห์าวิทยาลัย
บรหิ์ารธิ่รกิจบัณฑิ์ต่  มห์าวิทยาลัยรงัสำิต่

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ : 

2558 – ปัจจุบัน
บรษิััท พัลาสำติ่ค และห่์บห์่อไทย จำากัดู(มห์าชน)
กรรมการอิสำระ และกรรมการต่รวจสำอบ
ประธิานกรรมการสำรรห์า และพิัจารณาค่าต่อบแทน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษัิทท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ :

ไม่ม่

ไม่ม่

ห์ลักสำูต่ร Director Certification Program (DCP) 
ร่น่ท่� 225/2559 สำมาคมสำ่งเสำรมิสำถึาบันกรรมการบรษิััทไทย

นาย กัรานต์ิ ฉายาวิจำิติรศิลป์
ตำาแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร

วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งแรก   12 ต่่ลาคม 2558
วันท่�เข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการครั�งล่าสำ่ดู   21 เมษัายน 2563

อายุ : 48 ปี

ไม่ม่

กรรมการอิสำระ
ประธิานกรรมการต่รวจสำอบ
ประธิานกรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน

2550 -2551

ผิู้อำานวยการอาวโ่สำฝ่่ายสำื�อสำารองค์กร
2551 - 2552

ผิู้อำานวยการฝ่่ายบรหิ์ารการต่ลาดู
2552 - 2554

ผิู้อำานวยการฝ่่ายการต่ลาดู     
2554 - 2555

ผิู้เช่�ยวชาญอาวโ่สำ 
2555 - 2558

ผิู้อำานวยการฝ่่ายสำื�อสำารองค์กร
2558 - 2561

ผิู้อำานวยการอาวโ่สำฝ่่ายสำื�อสำารองค์กร
2561 - ปัจจุบัน
ผิู้ช่วยกรรมการผิู้จัดูการ สำายการต่ลาดูและพััฒนาธิ่รกิจ
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โครงสร้าง
กัารจัำดกัาร
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คณะกรรมการบรษิัทั และกรรมการช่ดูย่อย ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 มร่ายชื�อดูงัน่�

กรรมการผิูม้อ่ำานาจลงนามแทนบรษิัทัฯ คอื นายเควิน คมูาร ์ชารม์า ห์รอื นางอารธินา โลเฮีย่ ชารม์า ห์รอื นายอนิล ก่มาร ์โคล ิลงลายมือชื�อรว่มกบั 
นายธิร่วิทย์ บ่ษัยโภคะ ห์รอื นายยาโชวาดูนั โลเฮีย่ รวมเปน็สำองคน และประทับต่ราสำำาคัญของบรษิัทัฯ

*นายวรพังษ์ั วฒ่พิัฤกษ์ั ลาออกจากต่ำาแห์น่ง ตั่�งแต่่วันท่� 16 กรกฎาคม 2563
*นายธิร่พัล สำญูพ้ันไร ้ไดูร้บัการแต่่งตั่�งเปน็กรรมการกำากับดูแูลกิจการ ตั่�งแต่่วนัท่� 16 กรกฎาคม 2563

โครงสร้างกัารจำัดกัาร

ลำาดับ รายช่่อ ติำาแหีน่ง วันที่เข้าดำารง
ติำาแหีน่ง

ระยะเวลา
ที�ดำารง

ติำาแหีน่ง

1 นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา

ประธิานกรรมการ
ประธิานกรรมการกำากับดููแลกิจการ
ประธิานกรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง
กรรมการสำรรห์าและค่าต่อบแทน
ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารกล่่มบรษิััท

9 ต่่ลาคม 2558 5 ป่

2 นายธิ่รวิทย์ บ่ษัยโภคะ

กรรมการบรหิ์าร
กรรมการสำรรห์าและค่าต่อบแทน
กรรมการกำากับดููแลกิจการ
กรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง
ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์าร/กรรมการผิู้จัดูการ
กล่่มธิ่รกิจประเทศไทย

12 ต่่ลาคม 2558 5 ป่

3 นายอนิล ก่มาร์ โคลิ
กรรมการบรหิ์าร
กรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง
ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารดู้านเทคนิค

12 ต่่ลาคม 2558 5 ป่

4 นางอาราธินา โลเฮี่ย ชาร์มา กรรมการท่�ไม่เป็นผิู้บรหิ์าร 9 ต่่ลาคม 2558 5 ป่
5 นายยาโชวาดูัน โลเฮี่ย กรรมการท่�ไม่เป็นผิู้บรหิ์าร 12 ต่่ลาคม 2558 5 ป่

6 นายว่รศักดูิ์  สำ่ต่ัณฑ์วิบูลย์
กรรมการอิสำระ
ประธิานกรรมการต่รวจสำอบ
กรรมการสำรรห์าและค่าต่อบแทน

9 ต่่ลาคม 2558 5 ป่

7 นายกิต่ต่ิภัต่ สำ่ทธิิสำัมพััทน์
กรรมการอิสำระ
กรรมการต่รวจสำอบ
กรรมการสำรรห์าและค่าต่อบแทน

9 ต่่ลาคม 2558 5 ป่

8 นายกรานต่์ ฉีายาวิจิต่รศิลป์
กรรมการอิสำระ
กรรมการต่รวจสำอบ
ประธิานกรรมการสำรรห์าและค่าต่อบแทน

12 ต่่ลาคม 2558 5 ป่

9 นายวรพังษั์ ว่ฒิพัฤกษั์* กรรมการกำากับดููแลกิจการ
ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารการเงิน 9 สำิงห์าคม 2561 2 ป่

10 นายธิ่รพัล สำูญพ้ันไร้* กรรมการกำากับดููแลกิจการ 16 กรกฎาคม 2563 0.5 ป่

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
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ขอบเขต่อำานาจห์น้าท่�และความรบัผิิดูชอบของคณะกรรมการบรษิััท เป็นไปต่ามกฏิห์มาย วัต่ถ่ึประสำงค์ และข้อบังคับของบรษิััท ต่ลอดูจนมต่ิ
การประช่มผิูถื้ึอห้่์นท่�ชอบดูว้ยกฎห์มาย ดูงัน่�

ข้อบเข้ตอำานาจและหน้าที�ข้องกรรมการบรษิัท

ปฏิิบัต่ิห์น้าท่�ให้์เป็นไปต่ามกฏิห์มาย พัระราชบัญญัต่ิห์ลักทรัพัย์
และต่ลาดูห์ลกัทรพััย์ วตั่ถ่ึประสำงค์ และข้อบังคบัของบรษิัทัฯ ต่ลอดูจน 
มต่ิคณะกรรมการและมติ่ท่�ประช่มผิู้ถึือห้่์นดู้วยความซืึ่�อสำัต่ย์สำ่จรติ่ 
รบัผิดิูชอบ ระมดัูระวัง และรกัษัาผิลประโยชน์ของบรษิัทัฯ และผิูถื้ึอห้่์น

ดูำาเนินการให้์ฝ่า่ยบรหิ์ารจัดูให้์มร่ะบบบญัช่ การรายงานทางการเงิน 
และการสำอบบัญช่เชื�อถืึอไดู ้ ต่ลอดูจนระบบควบคม่ภายในท่�เพ่ัยงพัอ
และเห์มาะสำม

กำาห์นดูนโยบายและทิศทาง วสิำยัทศัน์ เปา้ห์มาย ค่านิยม และกลย่ทธิ ์
ของบรษิัทั

พิัจารณาและอนม่ตั่กิารไดูม้าห์รอืจำาห์น่ายไปซ้ึ่�งทรพััยส์ำนิ และการลงทน่
ของบรษิัทั

กำาห์นดูแผินธิ่รกิจ และงบประมาณประจำาปีของบริษััท รวมถ้ึง
พิัจารณาและทบทวนผิลงานประจำาปี ให้์เป็นไปต่ามเป้าห์มายท่�
กำาห์นดูไว้

พิัจารณาและให้์ความเห็์นเก่�ยวกับรายการท่�เก่�ยวโยงกันของบรษิััท 
และบรษิัทัย่อย ต่ามกฏิเกณฑ์ท่์�เก่�ยวข้อง

กำาห์นดูนโยบายและกรอบการบรหิ์ารความเสำ่�ยง รวมถึง้ประเมินความ
เห์มาะสำมของนโยบายและกรอบการบรหิ์ารความเสำ่�ยงอย่างสำมำาเสำมอ

มอบห์มายให้์บ่คคลอื�นปฏิิบัต่กิารอยา่งห์น้�งอยา่งใดูแทนคณะกรรมการ
บรษิัทัไดู้ การมอบอำานาจแก่กรรมการดัูงกลา่ว จะต้่องไม่เปน็การมอบ
อำานาจห์รือการมอบอำานาจช่วงท่�ทำาให้์กรรมการห์รือผิู้รับมอบ 
อำานาจจากกรรมการสำามารถึอนมั่ต่ริายการท่�ต่นห์รอืบ่คคล ท่�อาจม ่
ความขดัูแย้ง มส่ำว่นไดู้เสำย่ ห์รอืมผ่ิลประโยชน์ในลกัษัณะอื�นใดูท่�ขัดูแยง้
กับผิลประโยชน์ของบรษิัทัฯ ห์รอืบรษิัทัย่อย

กำาห์นดูโครงสำรา้งค่าต่อบแทนและสำวัสำดูิการของพันักงานท่กระดูับ
ทั�งในระยะสำั�นและระยะยาว

ดููแลเรื�องความขัดูแย้งทางผิลประโยชน์ระห์ว่างผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ย
ของบรษิัทั

ประเมินผิลการปฏิิบัติ่งานของคณะกรรมการบรษิััทประจำาปี ทั�งใน
รูปแบบการประเมินทั�งคณะและรายบ่คคล เพืั�อใช้เป็นกรอบใน 
การทบทวนห์น้าท่�และความรบัผิดิูชอบ

แต่่งต่ั�งคณะกรรมการช่ดูย่อยเพืั�อช่วยคิดู ต่ิดูต่ามดููแลระบบ
บรหิ์ารจดัูการ และระบบควบคม่ภายในให้์เปน็ไปต่ามนโยบายท่�กำาห์นดู 
เช่น คณะกรรมการต่รวจสำอบ คณะกรรมการสำรรห์าและพิัจารณา
คา่ต่อบแทน คณะกรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง และคณะกรรมการ
กำากับดููแลกิจการ และกำาห์นดูให้์ม่การประเมินผิลการปฏิิบัต่ิงาน
ประจำาปี และทบทวนกฏิบัต่รของกรรมการช่ดูย่อยท่กช่ดู
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จัดูให้์มน่โยบายเก่�ยวกับการกำากับดูแูลกิจการท่�เปน็ลายลกัษัณ์อกัษัร
และปรบัใช้นโยบายดูังกล่าวให้์ม่ประสำิทธิิภาพั เพืั�อให้์เชื�อมั�นไดู้ว่า
บรษิัทัมค่วามรบัผิดิูชอบต่อ่ผิูเ้ก่�ยวข้องท่กกล่ม่อยา่งเปน็ธิรรม

คณะกรรมการจะต้่องเขา้รบัการอบรม เพืั�อพััฒนาความรูค้วามสำามารถึ
ท่�เก่�ยวข้องกับธิร่กิจของบรษิััทฯ จากองค์กรภายนอก ต่ามนโยบาย
การพััฒนาความรูค้วามสำามารถึของบ่คลากรของบรษิัทั
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คณะกรรมการท่�ไดู้รบัการแต่่งต่ั�งให์ม่จะต่้องเข้ารบัการปฐมนิเทศ 
เพืั�อแนะนำาแนวทางในภาพัรวมของบรษิัทัฯ ไมว่่าจะเปน็โครงสำรา้งบรษิัทั 
ข้อบงัคบับรษิัทั วตั่ถ่ึประสำงคข์องบรษิัทั จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
คูมื่อกรรมการบรษิัทัจดูทะเบ่ยน นโยบายต่า่ง ๆ ของบรษิัทั ซ้ึ่�งรวมถ้ึง
นโยบายการกำากับดูแูลกิจการของบรษิัทั

พิัจารณาแต่่งต่ั�งผิู้บรหิ์ารต่ามคำานิยามท่�กำาห์นดูโดูยคณะกรรมการ
กำากับห์ลักทรัพัย์และต่ลาดูห์ลักทรัพัย์ห์รือคณะกรรมการกำากับ
ต่ลาดูท่น และเลขานก่ารบรษิัทั รวมทั�งพิัจารณาค่าต่อบแทนผิูบ้รหิ์าร
ดูงักลา่ว

พิัจารณากำาห์นดูและแก้ไขเปล่�ยนแปลงชื�อกรรมการซ้ึ่�งม่อำานาจ 
ลงนามผิกูพัันบรษิัทัไดู้

1615

17

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ

เปน็ผิูน้ำาของคณะกรรมการบรษิัทั และเปน็ประธิานในการประช่มคณะกรรมการบรษิัทั

1.1 เปน็ผิูน้ำาของคณะกรรมการบรษิัทั และเปน็ประธิานในการประช่มคณะกรรมการบรษิัทั

1.2 จดัูสำรรเวลาอย่างเพ่ัยงพัอ และสำง่เสำรมิให้์กรรมการบรษิัทัท่กคนอภิปราย แลกเปล่�ยนความคดิูเห์น็ไดู้ 
 อยา่งเต็่มท่�เปน็อสิำระ และใช้ดูล่ยพิันิจอยา่งรอบคอบ โดูยคำาน้งถ้ึงผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ท่กฝ่า่ยอย่างครบถ้ึวน

1.3 สำรป่มต่ท่ิ�ประช่มและสำิ�งท่�จะต่อ้งดูำาเนินการต่อ่ไปอยา่งชัดูเจน

1.4 กำาห์นดูให้์มก่ารประช่มคณะกรรมการบรษิัทัโดูยไมม่ก่รรมการบรษิัทัท่�มาจากฝ่า่ยจัดูการ

สำนับสำนน่ให้์เปน็แบบอย่างท่�ดูใ่นการปฏิิบัต่ติ่ามห์ลกับรรษัทัภิบาล นโยบายเก่�ยวกับการต่อ่ต่า้นการท่จรติ่ ห์รอืคอรร์ปัชั�น
และจรรยาบรรณของบรษิัทั

กำากับดูแูลให้์มก่ารเปดิูเผิยข้อมลูและจัดูการอย่างโปรง่ใสำในกรณ่ท่�มค่วามขัดูแย้งทางผิลประโยชน์

กำากับดูแูลให้์คณะกรรมการบรษิัทัมโ่ครงสำรา้งและองค์ประกอบท่�เห์มาะสำม

กำากับดูแูลให้์การปฏิิบัต่หิ์น้าท่�ของคณะกรรมการบรษิัทัโดูยรวม คณะกรรมการช่ดูย่อย และกรรมการบรษิัทัแต่ล่ะคน
เปน็ไปอย่างมป่ระสำทิธิภิาพัและเกิดูประสำทิธิผิิล

กำากับดููแลให้์ม่การประเมินผิลการปฏิิบัติ่ห์น้าท่�ของคณะกรรมการบรษิััทโดูยรวม กรรมการบรษิััทรายบ่คคล ประธิานกรรมการ 
และกรรมการช่ดูย่อยช่ดูต่่าง ๆ เพืั�อนำาผิลไปปรบัปร่งการปฏิิบัติ่ห์น้าท่� และเสำรมิสำรา้งความรู ้ความสำามารถึของกรรมการบรษิััท
และกรรมการช่ดูย่อย

เปน็ผิูน้ำาในการประช่มผิูถื้ึอห้่์นให์เ้ปน็ไปต่ามระเบ่ยบวาระ ขอ้บังคบับรษิัทั และกฎห์มาย โดูยจดัูสำรรเวลาให้์เห์มาะสำม รวมทั�งเปิดูโอกาสำ
ให้์ผิูถื้ึอห้่์นแสำดูงความคดิูเห็์นอยา่งเท่าเท่ยมกัน และดูแูลให้์มก่ารต่อบข้อชักถึามของผิูถื้ึอห้่์นอย่างเห์มาะสำมและโปรง่ใสำ

เสำรมิสำรา้งความสำมัพัันธิอ์นัดูร่ะห์ว่างคณะกรรมการบรษิัทักับฝ่า่ยจัดูการ และสำนับสำนน่การปฏิิบัต่หิ์น้าท่�ของกรรมการ
ผิูจั้ดูการให์ญ่และฝ่า่ยจดัูการต่ามนโยบายบรษิัทั
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการไดู้แต่่งต่ั� งคณะกรรมการช่ดูย่อยต่่าง ๆ ไ ดู้แก่ 
คณะกรรมการต่รวจสำอบ คณะกรรมการสำรรห์าและพิัจารณาคา่ต่อบแทน 
คณะกรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง และคณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการ 
เพืั�อปฏิิบัติ่ห์น้าท่�และนำาเสำนอเรื�องให้์แก่คณะกรรมการบรษิัทัพิัจารณา

คณะกรรมการต่รวจสำอบ จัดูต่ั�งข้�นเพืั�อทำาห์น้าท่�ช่วยกรรมการ
บริษััทในการกำากับดููแลและต่รวจสำอบความถึูกต้่องของรายงาน
ทางการเงิน ประสำทิธิภิาพัของระบบควบคม่ภายใน และการปฏิิบัติ่
ต่ามกฏิห์มาย ระเบ่ยบ และห์ลกัจรรยาบรรณต่า่ง ๆ เพืั�อสำง่เสำรมิให้์
บรษิัทัมก่ารกำากับดูแูลกิจการท่�ดู ่นอกจากน่� คณะกรรมการต่รวจสำอบ
จะทำาห์น้าท่�ในการสำอบทาน การบรหิ์ารความเสำ่�ยงของบรษิัทั รวมทั�ง
จัดูทำารายงานของคณะกรรมการต่รวจสำอบ และนำาเสำนอแก่
คณะกรรมการบรษิัทั

ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563  มส่ำมาชิกคณะกรรมการต่รวจสำอบ จำานวน 3 ท่าน ดัูงน่�

1. คณะกรรมการตรวิจสอบ

หน้าที�ข้องคณะกรรมการตรวิจสอบ

ลำาดับ รายช่่อ ติำาแหีน่ง
1 นาย ว่ระศักดูิ์  สำ่ต่ัณฑ์วิบูลย์ ประธิานกรรมการต่รวจสำอบ
2 นาย กิต่ต่ิภัต่ สำ่ทธิิสำัมพััทน์ กรรมการต่รวจสำอบ
3 นาย กรานต่์ ฉีายาวิจิต่รศิลป์ กรรมการต่รวจสำอบ

สำอบทานให้์บรษิัทัมก่ารรายงานทางการเงินอย่างถูึกต่อ้ง และเปน็ไป
ต่ามมาต่รฐานและห์ลกัการบัญช่ท่�รบัรองทั�วไป และเปดิูเผิยอย่างเพ่ัยงพัอ
ทั�งงบการเงนิรายไต่รมาสำ และประจำาปีให้์ต่รงต่อ่ความเปน็จรงิ ครบถึว้น
เพ่ัยงพัอ และเชื�อถึอืไดู ้ก่อนเสำนอให้์คณะกรรมการบรษิัทัพิัจารณา

สำอบทานให้์บริษััทม่ระบบการควบค่มภายในและการต่รวจสำอบ
ภายในท่�มค่วามเห์มาะสำม และมป่ระสำทิธิภิาพั และพิัจารณาความ
เป็นอิสำระของห์น่วยงานต่รวจสำอบภายใน ซ้ึ่�งรายงานต่รงต่่อคณะ
กรรมการต่รวจสำอบ ต่ลอดูจนให้์ความเห็์นชอบในการแต่ง่ต่ั�ง ถึอดูถึอน 
โยกย้าย ห์รอืเลกิจ้าง ผิูบ้รหิ์ารในฝ่า่ยต่รวจสำอบภายใน และประเมิน
ความเพ่ัยงพัอของระบบการควบคม่ภายในของบรษิัทัเปน็ประจำาท่กปี

สำอบทานการปฏิิบัต่งิานของบรษิัทัให้์เปน็ไปต่ามกฏิห์มายว่า ห์ลกัทรพััย์
และต่ลาดูห์ลกัทรพััย์แห่์งประเทศไทย ขอ้กำาห์นดูของคณะกรรมการ
กำากับดููแลห์ลักทรัพัย์และต่ลาดูห์ลักทรัพัย์ และประกาศของ
ต่ลาดูห์ลกัทรพััย์ รวมถ้ึงกฏิห์มายท่�เก่�ยวข้องกับธิร่กิจของบรษิัทั

พิัจารณาเลกิจ้างผิูส้ำอบบัญช่ ห์ากพับวา่มค่วามไม่อสิำระ ห์รอืมป่จัจัย
ท่�กระทบต่อ่บรษิัทั

พิัจารณาคัดูเลอืกและเสำนอแต่ง่ต่ั�งผิูส้ำอบบัญช่ ซ้ึ่�งมค่วามเปน็อสิำระ
เพืั�อเปน็ผิูส้ำอบบัญช่ของบรษิัทั และกำาห์นดูคา่ต่อบแทนของผิูส้ำอบบญัช่
ประจำาปี 

กำาห์นดูให้์ม่การประสำานความเข้าใจให์้อยู่ในแนวทางเดู่ยวกัน
ระห์ว่างผิูส้ำอบบัญช่ คณะกรรมการบรษิัทั และห์น่วยงานต่รวจสำอบภายใน
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คณะกรรมการต่รวจสำอบประกอบดู้วยกรรมการอิสำระอย่างน้อย 
3 ท่าน และต่อ้งเปน็ผิูม้ค่วามรูค้วามเข้า ห์รอืมป่ระสำบการณ์ดูา้นบญัช่
และการเงินท่�เพ่ัยงพัอท่�จะทำาห์น้าท่�ในการสำอบทานความน่าเชื�อถืึอ
ของงบการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซ้ึ่�งคณะกรรมการบรษิัทัเปน็ผิูแ้ต่ง่ต่ั�ง
ประธิานกรรมการต่รวจสำอบห์รอืให้์ผิูท้่�ไดูร้บัการแต่ง่ต่ั�งเปน็กรรมการ
ต่รวจสำอบทั�งห์มดู ทำาการเลอืกประธิานกรรมการต่รวจสำอบ 

และรบัทราบ โดูยบรษิัทั ไดู้จัดูทำากฏิบัต่ร ของคณะกรรมการช่ดูย่อย 
เพืั�อกำาห์นดูห์น้าท่�และความรบัผิดิูชอบต่า่ง ๆ และเปิดูเผิยกฏิบัต่รต่า่ง
ดูงักลา่วบนเว็ปไซึ่ต่ข์องบรษิัทั โดูยรายละเอย่ดูของคณะกรรมการช่ดู
ย่อยม ่ดัูงน่�
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พิัจารณาสำอบทานและเปิดูเผิยรายการเก่�ยวโยงกัน ห์รอื รายการ 
ท่�อาจม่ความขัดูแย้งทางผิลประโยชน์ ให้์เป็นไปต่ามกฏิห์มาย
ข้อบังคับบรษิััท ประกาศของคณะกรรมการกำากับดููแลห์ลักทรพััย์
และต่ลาดูห์ลักทรัพัย์ ห์รือประกาศของต่ลาดูห์ลักทรัพัย์แห่์ง
ประเทศไทยกำาห์นดูไว้ และเปิดูเผิยไว้ในรายงานประจำาปี

สำอบทานและปรับปร่งกฏิบัต่รคณะกรรมการต่รวจสำอบ เพืั�อให้์
เห์มาะสำมและสำอดูคล้องกับพัระราชบัญญัต่ิห์ลักทรัพัย์และ
ต่ลาดูห์ลกัทรพััย์ และห์ลกัเกณฑ์ข์องต่ลาดูห์ลกัทรพััย์แห่์งประเทศไทย

กำากับดูแูลห์น่วยงานต่รวจสำอบภายใน ทำาการต่รวจสำอบสำว่นงานต่า่ง ๆ 
อย่างครอบคลม่ในประเด็ูนท่�มส่ำาระสำำาคญั และเสำนอแนวทางแก้ไข 
พัรอ้มเสำนอแนะให้์ฝ่า่ยจัดูการดูำาเนินการแกไ้ข ต่ลอดูจนต่ดิูต่ามผิล
การดูำาเนินการต่ามขอ้เสำนอแนะในกรอบเวลาท่�วางไว้

จัดูทำารายงานของคณะกรรมการต่รวจสำอบ โดูยต่อ้งมข่อ้มลูอยา่งน้อย
ต่ามท่�ต่ลาดูห์ลักทรพััย์แห่์งประเทศไทยกำาห์นดู โดูยเปิดูเผิยไว้ใน
รายงานประจำาปี

พิัจารณาอนม่ติั่แผินงานต่รวจสำอบประจำาปีของห์น่วยงานต่รวจสำอบ
ภายใน

รายงานผิลการปฏิิบัต่ิงานของคณะกรรมการต่รวจสำอบให้์คณะ
กรรมการบรษิัทัทราบ อย่างน้อยปลีะ 4 ครั�ง 

7

9

8

10

1211

ในการปฏิิบัต่ิงานต่ามขอบเขต่ห์น้าท่� ให้์คณะกรรมการม่อำานาจ
เชิญฝ่่ายบรหิ์ารห์รอืพันักงานของบรษิััทท่�เก่�ยวข้องมาให้์ความเห็์น 
เขา้รว่มประช่ม ห์รอืสำง่เอกสำารท่�เก่�ยวข้อง

ปฏิิบัต่ิการอื�นใดูต่ามท่�คณะกรรมการบริษััทมอบห์มาย และคณะ
กรรมการต่รวจสำอบเห็์นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริห์าร
ทางการเงิน และการบรหิ์ารความเสำ่�ยง

คณะกรรมการต่รวจสำอบอาจแสำวงห์าความเห็์นท่�เป็นอิสำระจากท่�
ปรก้ษัาท่�มค่วามชำานาญในดูา้นวิชาช่พัอื�น เมื�อเห็์นว่าจำาเปน็โดูยถืึอว่า
เปน็คา่ใช้จ่ายของบรษิัทั

ประเมินผิลการปฏิบัต่ิงานของคณะกรรมการต่รวจสำอบเป็นประจำา
ท่กปี เพืั�อพัจิารณาปรบัปรง่แก้ไขการดูำาเนินการ
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คณะกรรมการสำรรห์าและพิัจารณาค่าต่อบแทน จัดูต่ั�งข้�นเพืั�อ
วัต่ถ่ึประสำงค์การกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ โดูยม่ห์น้าท่�พิัจารณาและ
กำาห์นดูค่าต่อบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการช่ดูยอ่ยต่า่ง ๆ 
และผิู้บรหิ์าร และเสำนอต่่อคณะกรรมการบรษิััท เพืั�อขออน่มัต่ิต่่อ
ท่�ประช่มผิูถื้ึอห้่์น

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสำรรห์าและพิัจารณาค่าต่อบแทนประกอบดู้วยคณะ
กรรมการบรษิัทั อยา่งน้อย 3 คน และ ต่อ้งมก่รรมการอสิำระอย่างน้อย 
1 ใน 3 ของคณะกรรมการสำรรห์าและพัจิารณาคา่ต่อบแทน โดูยประธิาน
คณะกรรมการช่ดูน่�จะต่อ้งเปน็กรรมการอสิำระ 

ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 มส่ำมาชิกคณะกรรมการสำรรห์าและพิัจารณาค่าต่อบแทน จำานวน 5 ท่าน ดัูงน่�

ลำาดับ รายช่�อ ติำาแหีน่ง
1 นาย กรานต่์ ฉีายาวิจิต่รศิลป์ ประธิานกรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน
2 นาย กิต่ต่ิภัต่ สำ่ทธิิสำัมพััทน์ กรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน
3 นาย ว่ระศักดูิ์  สำ่ต่ัณฑ์วิบูลย์ กรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน
4 นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา กรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน
5 นาย ธิ่รวิทย์ บ่ษัยโภคะ กรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน
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หน้าที�ข้องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พิัจารณาแผินสำบืทอดูต่ำาแห์น่งผิูบ้รหิ์าร และผิูบ้รหิ์ารระดัูบสำงู

2.1  กำาห์นดูห์ลกัเกณฑ์ก์ารพิัจารณาบค่คลท่�สำมควรไดู้รบัการเสำนอชื�อเพืั�อแต่ง่ต่ั�งเปน็ กรรมการ ประธิาน
 เจ้าห์น้าท่�บรหิ์าร กรรมการผิูจั้ดูการ และผิูบ้รหิ์ารระดัูบสำงูของบรษิัทั

3.1  คา่ต่อบแทนของกรรมการและกรรมการช่ดูย่อย เพืั�อเสำนอต่อ่คณะกรรมการบรษิัทัเห็์นชอบ 
 และเสำนอต่อ่ท่�ประช่มผิูถื้ึอห้่์นเพืั�อพิัจารณา

2.2 ห์ลกัเกณฑ์ก์ารพิัจารณาต้่องสำอดูคลอ้งกับกฏิห์มายและข้อกำาห์นดูท่�เก่�ยวข้อง โดูยต่อ้งมบ่่คคลท่�ม่
 คณ่สำมบติั่ต่ามกฏิห์มาย และข้อกำาห์นดูของต่ลาดูห์ลกัทรพััย์

3.2 ค่าต่อบแทนของผิูบ้รหิ์ารระดัูบสำงู เพืั�อเสำนอต่อ่คณะกรรมการบรษิัทัเพืั�อรบัทราบ

คณะกรรมการสำรรห์ามห่์น้าท่�พิัจารณาค่าต่อบแทน ดัูงน่�

คณะกรรมการท่กคณะมห่์น้าท่�ทำาแบบประเมินต่นเองทั�งรายบ่คคลและรายคณะเปน็ประจำาท่กปี เพืั�อนำาไปประมวลผิล
และนำาเสำนอต่อ่คณะกรรมการบรษิัทั เพืั�อนำาไปเปิดูเผิยในรายงานประจำาปี

ประธิานกรรมการสำรรห์าและพิัจารณามห่์น้าท่�รายงานผิลการดูำาเนินงานประจำาปีของคณะ เพืั�อเสำนอต่อ่คณะกรรมการบรษิัทั
และนำาไปเปดิูเผิยในรายงานประจำาปี

จัดูทำารายงานคณะกรรมการช่ดูย่อย โดูยต้่องมข้่อมูลอยา่งน้อยต่ามท่�ต่ลาดูห์ลกัทรพััย์แห่์งประเทศไทยกำาห์นดู โดูยเปิดูเผิยไวใ้น
รายงานประจำาปีของบรษิัทั

สำอบทานและปรบัปรง่กฏิบัต่รคณะกรรมการช่ดูย่อยอยู่เสำมอ เพืั�อให้์เห์มาะสำมและสำอดูคลอ้งกบัพัระราชบัญญัติ่ห์ลกัทรพััย์
และต่ลาดูห์ลกัทรพััย์ และห์ลกัเกณฑ์ข์องต่ลาดูห์ลกัทรพััย์แห่์งประเทศไทย

รายงานผิลการปฏิิบัต่งิานต่อ่คณะกรรมการอย่างน้อยปลีะ 2 ครั�ง

ประเมินผิลการปฏิิบติั่งานเปน็ประจำาท่กปี เพืั�อพิัจารณาปรบัปรง่แก้ไขการดูำาเนินการต่อ่ไป

สำรรห์าและคัดูเลอืกบ่คคลท่�สำมควรไดูร้บัการเสำนอชื�อเปน็กรรมการ ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์าร กรรมการผิูจั้ดูการ 
และผิูบ้รหิ์ารระดัูบสำงู ภายใต้่กฏิห์มายท่�เก่�ยวข้อง ดูงัน่�

พิัจารณากรอบค่าต่อบแทนระดัูบบรหิ์ารนอกเห์นือจาก ข้อ 3. โดูยกรอบอำานาจดัูงกลา่ว ไดูร้บัการอนมั่ต่ิ
จากคณะกรรมการบรษิัทั และให้์อยู่ในการดูำาเนินการของกรรมการผิูจั้ดูการ
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คณะกรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยงจัดูต่ั�งข้�น โดูยม่วัต่ถ่ึประสำงค์เพืั�อ
ปฏิิบัต่ิห์น้าท่�ช่วยเห์ลือคณะกรรมการบรษิััท ในการบรหิ์ารงานดู้าน
การบริห์ารความเสำ่�ยงในดู้านต่่าง ๆ เช่น ความเสำ่�ยงดู้านการเงิน 
ความเสำ่�ยงดูา้นการคา้ และความเสำ่�ยงดูา้นอตั่ราแลกเปล่�ยน เปน็ต่น้ 
โดูยพิัจารณากำาห์นดูกรอบนโยบายการบรหิ์ารความเสำ่�ยง รวมถ้ึง
ต่ดิูต่ามผิลและเสำนอต่อ่คณะกรรมการบรษิัทั เพืั�อพิัจารณาและบรหิ์าร
จัดูการความเสำ่�ยง

3. คณะกรรมการบรหิารควิามเสี�ยง

ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 มส่ำมาชิกคณะกรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง จำานวน 3 ท่าน ดูงัน่�

คณะกรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยงประกอบดู้วย คณะกรรมการบรษิัทั
อย่างน้อย 3 คน โดูยคณะกรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยงไดูร้บัการอนมั่ต่ ิ
แต่ง่ต่ั�งจากคณะกรรมการบรษิัทั

ลำาดับ รายช่�อ ติำาแหีน่ง
1 นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธิานกรรมการบริห์ารความเสำ่่ยง
2 นาย ธิ่รวิทย์ บ่ษัยโภคะ กรรมการบริห์ารความเสำ่่ยง
3 นาย อนิล ก่มาร์ โคลิ กรรมการบริห์ารความเสำ่่ยง

หน้าที�ข้องคณะกรรมการบรหิารควิามเสี�ยง

พิัจารณากำาห์นดูนโยบายและกรอบการบริห์ารความเสำ่�ยง 
ให้์สำอดูคล้องกับเป้าห์มายและกลย่ทธิ์ดู้านความยั�งยืนของบรษิััท 
ระห์ว่างผิูบ้รหิ์ารระดัูบสำงูและคณะกรรมการบรษิัทั

ต่ิดูต่ามและประเมินความเสำ่�ยงท่�สำำาคัญขององค์กร และพััฒนา 
กรอบการบริห์ารความเสำ่�ยง ต่ลอดูจนกระบวนการและวิธิ่การ
ประเมินความเสำ่�ยง

ประเมินและอน่มัต่ิแผินการจัดูการความเสำ่�ยงท่�เห์มาะสำม และให้์ไดู้
รบัการปฏิิบัต่ทัิ�วทั�งองคก์ร

ให้์คำาปรก้ษัาและคำาแนะนำาในดู้านการบรหิ์ารความเสำ่�ยง

จัดูทำาคู่มือบรหิ์ารความเสำ่�ยง ประกอบดู้วยขั�นต่อนการดูำาเนินงาน 
ห์ลกัเกณฑ์ก์ารประเมิน และแนวทางการบรหิ์ารความเสำ่�ยง

ต่ิดูต่ามความเสำ่�ยงทางกลย่ทธิ์ และความเสำ่�ยงดู้านการปฏิิบัต่ิการ 
ท่�สำำาคัญ วิเคราะห์์และประเมินสำถึานการณ์ต่่าง ๆ ท่�คาดูว่าจะเกิดู
ความเสำ่�ยงและอาจสำ่งผิลกระทบต่่อการปฏิิบัต่ิการ และรายงาน
ความเสำ่�ยงท่�มผ่ิลกระทบอย่างมนั่ยสำำาคญัต่อ่คณะกรรมการบรษิัทั

สำ่งเสำรมิและกระต่่้นให้์การบรหิ์ารความเสำ่�ยงเป็นวัฒนธิรรมองค์กร 
โดูยให้์ท่กคนต่ระห์นักถ้ึงความสำำาคญัของการบรหิ์ารความเสำ่�ยง

สำื�อสำารกับคณะกรรมการต่รวจสำอบเก่�ยวกับความเสำ่�ยงท่�สำำาคัญ 
เพืั�อเชื�อมโยงกบัการควบคม่ภายใน
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คณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการ จัดูต่ั�งข้�นเพืั�อวัต่ถ่ึประสำงค์การดูำาเนิน
กิจการต่ามห์ลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ของบรษิััท เพืั�อให้์บรษิััท
ไดู้รบัการจัดูอันดูับการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่จากองค์กรภายนอก  
ไดูอ้ย่างมม่าต่รฐานในระดัูบบรษิัทัมห์าชน และรายงานผิลการประเมิน
พัร้อมข้อเสำนอแนะ รายงานแก่คณะกรรมการบริษััท เพืั�อกำาห์นดู
นโยบายต่า่ง ๆ ให้์สำอดูคลอ้งกบัห์ลกัการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่

4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 มส่ำมาชิกคณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการ จำานวน 3 ท่าน ดัูงน่�

*นายวรพังษั ์วฒ่พิัฤกษ์ั ลาออกจากต่ำาแห์น่ง ตั่�งแต่่วนัท่� 16 กรกฎาคม 2563
*นายธิร่พัล สำญูพ้ันไร ้ไดูร้บัการแต่่งตั่�งเปน็กรรมการกำากับดูแูลกิจการ ตั่�งแต่่วนัท่� 16 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการประกอบดู้วย คณะกรรมการบรษิัทั 
และเลขาน่การบรษิััท รวมทั�งสำิ�น 3 คน โดูยคณะกรรมการกำากับ
ดูแูลกิจการ ไดู้รบัการแต่ง่ต่ั�งจากคณะกรรมการบรษิัทั

รายงานต่อ่คณะกรรมการบรษิัทัในเรื�องการบรหิ์ารจัดูการความเสำ่�ยง 
เพืั�อให้์คณะกรรมการบรษิัทัทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั�ง

ประธิานคณะกรรมการบริห์ารความเสำ่�ยงม่ห์น้าท่�จัดูทำารายงาน 
ผิลการดูำาเนินงานของคณะ เพืั�อนำาเสำนอต่่อคณะกรรมการบรษิััท 
และนำาไปเปิดูเผิยในรายงานประจำาปี

กรรมการท่กคณะมห่์น้าท่�ประเมินต่นเองทั�งรายบ่คคลและรายคณะ 
เป็นประจำาท่กปี เพืั�อนำาไปประมวลผิลและนำาเสำนอต่่อคณะ
กรรมการบรษิัทั เพืั�อนำาไปเปิดูเผิยในรายงานประจำาปี

จัดูทำารายงานคณะกรรมการบริห์ารความเสำ่�ยง โดูยต้่องม่ข้อมูล
อย่างน้อยต่ามท่�ต่ลาดูห์ลกัทรพััย์แห่์งประเทศไทยกำาห์นดู โดูยเปดิูเผิย
ไว้ในรายงานประจำาปี

9 10

1211

สำอบทานและปรบัปรง่กฏิบตั่รคณะกรรมการช่ดูย่อย เพืั�อให้์เห์มาะสำม 
และสำอดูคล้องกับพัระราชบัญญัต่ิห์ลักทรพััย์และต่ลาดูห์ลักทรพััย ์
และห์ลกัเกณฑ์ข์องต่ลาดูห์ลกัทรพััย์แห่์งประเทศไทย

ประเมินผิลการปฏิิบัต่ิงานของคณะเป็นประจำาท่กปี เพืั�อพัิจารณา
ปรบัปรง่และแก้ไขการดูำาเนินงาน

รายงานผิลการปฏิิบัต่ิงานของคณะให้์คณะกรรมการบรษิััททราบ
อยา่งน้อยปลีะ 2 ครั�ง

1413

15

ลำาดับ รายช่่อ ติำาแหีน่ง
1 นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธิานกรรมการกำากับดููแลกิจการ
2 นาย ธิ่รวิทย์ บ่ษัยโภคะ กรรมการกำากับดููแลกิจการ
3 นาย วรพังษั์ ว่ฒิพัฤกษั์* กรรมการกำากับดููแลกิจการ
4 นาย ธิ่รพัล สำูญพ้ันไร้* กรรมการกำากับดููแลกิจการ
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หน้าที�ข้องคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

กำาห์นดูนโยบายดู้านการกำากับดูแูลกิจการ เพืั�อให้์คณะกรรมการบรษิัทั
พิัจารณาและอนมั่ต่นิโยบายดัูงกลา่ว รวมถ้ึงติ่ดูต่ามให้์มก่ารปฏิิบัติ่
ต่ามนโยบาย และจัดูให้์มก่ารทบทวนและปรบัปรง่นโยบายเปน็ประจำา

ประสำานงานให้์ม่การประเมินผิลการปฏิิบัต่ิงานประจำาปีของ
ประธิานกรรมการ กรรมการรายบ่คคล คณะกรรมการทั�งช่ดู และ
คณะกรรมการช่ดูย่อยต่า่ง ๆ

สำรา้งความเชื�อมั�นว่ากระบวนการการกำากับดููแลกิจการของบรษัิัท 
มค่วามเห์มาะสำม และมค่วามถูึกต่อ้งและชอบธิรรม เช่น ความถูึกต้่อง
ของงบการเงิน การปฏิิบัติ่ต่ามกฏิห์มายและจริยธิรรม ต่ลอดูจน 
ผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ของบรษิัทัท่กกล่ม่

จัดูให้์คณะกรรมการท่กคณะทำาแบบประเมินต่นเองทั�งรายบ่คคล 
และรายคณะเป็นประจำาท่กปี เพืั�อนำาไปประมวลผิลและนำาเสำนอ 
ต่อ่คณะกรรมการบรษิัทั เพืั�อนำาไปเปิดูเผิยไวใ้นรายงานประจำาปี

สำร้างความเชื�อมั�นว่ากระบวนการกำากับดููแลกิจการของบริษััท 
มค่วามเห์มาะสำมในการปอ้งกนัและลดูความขดัูแย้งทางผิลประโยชน์ 

ประธิานกรรมการกำากับดููแลกิจการม่ห์น้าท่�จัดูทำารายงานผิล 
การดูำาเนินงานของคณะ เพืั�อเสำนอต่่อคณะกรรมการและนำาไป 
เปิดูเผิยไวใ้นรายงานประจำาปี
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จัดูทำารายงานคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ โดูยต้่องม่ข้อมูล
อย่างน้อย ต่ามท่�ต่ลาดูห์ลกัทรพััย์แห่์งประเทศไทยกำาห์นดู โดูยเปิดูเผิย
ไวใ้นรายงานประจำาปีของบรษิัทั

รายงานผิลการปฏิิบัติ่งานของคณะให้์คณะกรรมการบรษิััททราบ
อย่างน้อยปลีะ 2 ครั�ง

สำอบทานและปรบัปร่งกฏิบัต่รคณะอยู่เสำมอ เพืั�อให้์เห์มาะสำมและ
สำอดูคล้องกับพัระราชบัญญัต่ิห์ลักทรพััย์และต่ลาดูห์ลักทรพััย์ และ
ห์ลกัเกณฑ์ข์องต่ลาดูห์ลกัทรพััย์แห่์งประเทศไทย

ประเมินผิลการปฏิิบัต่ิงานของคณะเป็นประจำาท่กปี เพืั�อพิัจารณา
ปรบัปรง่และแก้ไขการดูำาเนินงาน
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การประชุมคณะกรรมการ

ผู้บริหาร

ลำาดับ รายช่่อ
คณะกัรรมกัาร

บริษััท
คณะกัรรมกัาร

ติรวจำสอบ
คณะกัรรมกัาร

สรรหีาและค่าติอบแทน
คณะกัรรมกัารกัำากัับ

ดูแลกัิจำกัาร

(7 ครั้ง) (6 ครั้ง) (2 ครั้ง) (2 ครั้ง)
1 นายเควิน คูมาร ์ชารม์า 7/7 - 2/2 2/2
2 นายธิร่วิทย์ บ่ษัยโภคะ 7/7 - 2/2 2/2
3 นายอนิล ก่มาร ์โคลิ 7/7 - - -
4 นางอาราธินา โลเฮีย่ ชารม์า 7/7 - - -
5 นายยาโชวาดูัน โลเฮีย่ 6/7 - - -
6 นายว่ระศักดูิ์ สำต่่ัณฑ์วิบูลย์ 7/7 6/6 2/2 -
7 นายกิต่ต่ิภัต่ สำท่ธิสิำมัพััทน์ 7/7 6/6 2/2 -
8 นายกรานต่์ ฉีายาวิจิต่รศิลป์ 7/7 6/6 2/2 -
9 นายวรพังษั์ วฒ่ิพัฤกษั์* - - - 1/1
10 นายธิร่พัล สำญูพั้นไร*้ - - - 1/1
  อตัราการเข้า้ประชุมเฉลี�ย (รอ้ยละ) 98.21 100 100 100

*นายวรพังษ์ั วฒ่พิัฤกษ์ั ลาออกจากต่ำาแห์น่ง ตั่�งแต่่วนัท่� 16 กรกฎาคม 2563
*นายธิร่พัล สำญูพ้ันไร ้ไดูร้บัการแต่่งตั่�งเปน็กรรมการกำากับดูแูลกิจการ ตั่�งแต่่วนัท่� 16 กรกฎาคม 2563

*นายวรพังษั ์วฒ่พิัฤกษ์ั ลาออกจากต่ำาแห์น่ง ตั่�งแต่่วนัท่� 16 กรกฎาคม 2563
*นายคณิต่ ธินาวธ่ิไิกร ไดูร้บัการแต่่งตั่�งเปน็รกัษัาการประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารการเงิน ตั่�งแต่่วันท่� 16 กรกฎาคม 2563

ในการประช่มปี 2563 บรษิัทัไดูจ้ดัูประช่มคณะกรรมการบรษิัทัข้�นทั�งสำิ�น 
7 ครั�ง โดูยคณะกรรมการบรษิัทัมอ่ตั่ราการเขา้รว่มประช่ม รอ้ยละ 98.21 

ซ้ึ่�งต่ามห์ลกัการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู ่ กำาห์นดูให้์กรรมการบรษิัทัเข้ารว่ม
ประช่มอยา่งน้อย รอ้ยละ 75 ของการประช่มทั�งห์มดู

ลำาดับ รายช่่อ ติำาแหีน่ง
1 นายเควิน คูมาร ์ชารม์า ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารกล่ม่บรษิัทั
2 นายธิร่วิทย์ บ่ษัยโภคะ ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารกล่ม่ธิร่กิจประเทศไทย
3 นายชรน่าถึ คาสำิ ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารกล่ม่ธิร่กิจประเทศอนิเดูย่ (บรษิัทัย่อย)
4 นายนิมิต่ คิชอ บาเท่ย ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารกล่ม่ธิร่กิจสำห์รฐัอาห์รบั เอมิเรต่สำ ์(บรษิัทัย่อย)
5 นายอนิล ก่มาร ์โคลิ ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารฝ่า่ยเทคนิค
6 นายวรพังษั์ วฒ่ิพัฤกษั์* ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารสำายการเงินกล่ม่บรษิัทั
7 นายซูึ่ยก ชิต่ลงัเก ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารการเงินกล่ม่ธิร่กิจอนิเดูย่และสำห์รฐัอาห์รบั เอมิเรต่สำ์
8 นายคณิต่ ธินาวธ่ิไิกร* รกัษัาการประธิานเจา้ห์น้าท่�บรหิ์ารการเงิน/ผิูช่้วยผิูอ้ำานวยการสำายบัญช่
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สายงานติรวจำสอบภายใน
เลขานุกัารบรษัิัท

คณะกัรรมกัาร
กัำากัับดูแลกิัจำกัาร

ประธานเจำ้าหีน้าท่ีบรหิีาร
กัลุ่มบรษัิัท

ประธานเจำ้าหีน้าที่บรหิีาร
กัลุ่มธุรกิัจำประเทศไทย

ประธานเจำ้าหีน้าท่ีบรหิีาร
กัลุ่มธุรกัิจำประเทศอินเดีย

ประธานเจำ้าหีน้าท่ีบรหิีาร
กัลุ่มธุรกิัจำประเทศ

สหีรฐัอาหีรบัเอมิเรติส์

คณะกัรรมกัาร
บรหิีารความเสี�ยง

คณะกัรรมกัารบริษััท

คณะกัรรมกัาร
ติรวจำสอบ

โครงสร้างองค์กร

ประธานเจำ้าหีน้าท่ีบรหิีาร
ฝ่่ายเทคนิคกัลุ่มบรษิััท

คณะกัรรมกัาร
สรรหีาและพิจำารณา

ค่าติอบแทน

ประธานเจำ้าหีน้าท่ีบรหิีาร
กัารเงินกัลุ่มบรษัิัท

ฝ่่ายวิจำัยและพัฒนา และสายงานกัารผู้ลิติ

ฝ่่ายกัารเงิน ภาษีั บัญชี นักัลงทุนสัมพันธ์ และจำัดซ้่ึ่อ
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บรหิ์ารงานให้์เปน็ไปต่ามวัต่ถ่ึประสำงค์ เปา้ห์มาย แนวทาง นโยบาย 
แผินงาน และงบประมาณของบรษิัทัฯ ต่ามท่�คณะกรรมการไดู้กำาห์นดู 
ภายใต้่ขอบเขต่ท่�ไดูร้บัมอบอำานาจจากคณะกรรมการบรษิัทั

กำาห์นดูแนวทาง กลย่ทธิ ์ และแผินธิร่กิจ เพืั�อปฏิิบัต่ภิารกิจให์บ้รรล่
เปา้ห์มาย

จัดูโครงสำรา้งและระเบ่ยบงานภายใน เพืั�อให้์เกิดูประสำทิธิภิาพัสำงูสำดู่

แสำวงห์าโอกาสำทำาธิร่กิจให์ม่ เสำนอให้์คณะกรรมการบรษิัทัพิัจารณา
อนม่ติั่

ทบทวนผิลการดูำาเนินงานเปน็ระยะ เพืั�อห์าแนวทางแก้ไขอย่างรวดูเรว็
ให้์บรรลเ่ปา้ห์มายธิร่กิจ

พิัจารณากลั�นกรองการจัดูซืึ่�อ ห์รอืจำาห์น่ายทรพััย์สำินท่�สำำาคัญของ
บรษิัทัเสำนอต่อ่คณะกรรมการบรษิัทั
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เห็์นชอบกิจการใดู ๆ ก่อนนำาเสำนอต่อ่คณะกรรมการบรษิัทั

อน่มัต่ิการจ่ายโบนัสำและจำานวนเงิน ซ้ึ่�งใช้ปรับเงินเดูือนพันักงาน
ประจำาปีภายในงบประมาณประจำาปี     

แต่ง่ต่ั�ง ปลดูออก เลกิจ้าง ผิูบ้รหิ์ารระดัูบสำงู

กำากบัดูแูลให้์มก่ารปฏิิบติั่ต่ามนโยบายการกำากบัดูแูลกิจการของบรษิัทั 

ปฏิิบติั่งานอื�น ๆ ต่ามท่�คณะกรรมการบรษิัทัมอบห์มาย
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ทั�งน่�อำานาจในการดูำาเนินการดัูงกลา่วข้างต่น้ของคณะกรรมการบรหิ์าร ไมร่วมถ้ึงการอนม่ตั่ริายการใดู ๆ ท่�ต่นเองห์รอืบ่คคลท่�มค่วามขัดูแย้ง
ทางผิลประโยชน์ มส่ำว่นไดูเ้สำย่ ห์รอือาจมค่วามขัดูแยง้ทางผิลประโยชน์ในลกัษัณะอื�นใดูกบับรษิัทั ห์รอืบรษิัทัรว่ม
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หน้าที�ข้องกรรมการผู้จัดการ

เปน็ผิู้บรหิ์ารจัดูการและควบค่มดููแลการดูำาเนินการ ท่�เก่�ยวข้องกับ
การบรหิ์ารงานทั�วไปของบรษิัทั

ปฏิิบัต่ิต่ามแนวทางและนโยบายท่�คณะกรรมการบรษิััท ห์รอืคณะ
กรรมการบรหิ์าร ห์รอืประธิานกรรมการบรหิ์ารกำาห์นดู

มอ่ำานาจจ้าง แต่ง่ต่ั�ง โยกย้าย ปลดูออก เลกิจ้าง กำาห์นดูอตั่ราค่าจ้าง
ให้์บำาเห์น็จรางวัล ปรบัข้�นเงินเดืูอน ค่าต่อบแทน โบนัสำ ของพันักงาน
ทั�งห์มดูของบริษััท นอกเห์นือจากต่ำาแห์น่งท่�ต่้องไดู้รับการอน่มัติ่
จากคณะกรรมการบรหิ์าร

มอ่ำานาจออกคำาสำั�ง ระเบ่ยบ ประกาศ บนัท้ก เพืั�อให้์การปฏิิบัต่งิาน
เปน็ไปต่ามนโยบายและผิลประโยชน์ของบรษิัทั และเพืั�อรกัษัาระเบ่ยบ
วินัยการทำางานภายในบรษิัทั

มอ่ำานาจอนม่ติั่และมอบอำานาจช่วงอนม่ติั่การเบกิจ่าย เพืั�อการจดัูซืึ่�อ 
จัดูจ้าง ซ้ึ่�งทรพััย์สำนิและบรกิารเพืั�อประโยชน์ของบรษิัทั รวมทั�งอนมั่ต่ิ
การดูำาเนินการทางการเงินเพืั�อธิ่รกรรมต่่าง ๆ ของบริษััทภายใน 
งบประมาณและวงเงิน ท่�คณะกรรมการบรษิัทัห์รอืคณะกรรมการบรหิ์าร
ให้์อำานาจไว้

มอ่ำานาจกระทำาการและแสำดูงต่นเปน็ต่วัแทนบรษิัทัต่อ่บ่คคลภายนอก 
ในกิจการท่�เก่�ยวข้องและเปน็ประโยชน์ต่อ่บรษิัทั
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อนม่ติั่การแต่ง่ต่ั�งท่�ปรก้ษัาต่า่ง ๆ ท่�จำาเปน็ต่อ่การดูำาเนินงาน ปฏิิบัต่ิห์น้าท่�อื�น ๆ ต่ามท่�ไดู้รบัมอบห์มายจากคณะกรรมการบรษิััท 
ห์รอืคณะกรรมการบรหิ์าร ห์รอืประธิานกรรมการบรหิ์าร เปน็คราว ๆ ไป

7 8

คณะกรรมการบรษิัทัเปน็ผิูพิ้ัจารณาแต่ง่ต่ั�งกรรมการผิูจั้ดูการ ซ้ึ่�งจะ
ดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการผิูจั้ดูการของบรษิัทัจดูทะเบ่ยนเพ่ัยงแห่์งเดูย่ว 
เพืั�อให์้ม่เวลาเพ่ัยงพัอในการบรหิ์ารดููแลการดูำาเนินธิร่กิจของบรษิััท
ให้์เปน็ไปต่ามวัต่ถ่ึประสำงค์ท่�ไดูก้ำาห์นดูไว้ เพืั�อสำรา้งมลูคา่กิจการสำงูสำดู่

ทั�งน่� การมอบอำานาจดูงักลา่วขา้งต่น้ให้์กรรมการผิูจั้ดูการ จะไมส่ำามารถึอนม่ตั่ริายการใดู ๆ  ท่�ต่นเองห์รอืบ่คคลท่�มค่วามขัดูแย้งทางผิลประโยชน์
มส่ำว่นไดูเ้สำย่ ห์รอือาจมค่วามขัดูแย้งทางผิลประโยชน์ในลกัษัณะอื�นใดูกบับรษิัทั บรษิัทัย่อย ห์รอืบรษิัทัรว่ม

ให้์แก่ผิู้ถืึอห้่์น ซ้ึ่�งข้�นต่รงต่่อคณะกรรมการบริห์ารและประธิาน
กรรมการบริห์าร โดูยคณะกรรมการบริห์ารจะเป็นผิู้ประเมินผิล
การปฏิิบัต่งิานของกรรมการผิูจั้ดูการเปน็ประจำาท่กปี
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เลขาน่การบริษััท จะต้่องปฏิิบัต่ิห์น้าท่�ต่ามท่�กำาห์นดูใน มาต่รา 
89/15 และมาต่รา 89/16 ของพัระราชบัญญต่ิห์ลักทรัพัย ์
และต่ลาดูห์ลักทรพััย์ (ฉีบับท่� 4) พั.ศ.2551 ซ้ึ่�งม่ผิลบังคับใช้ในวันท่� 
31 สำิงห์าคม 2551 ดู้วยความรับผิิดูชอบ ความระมัดูระวัง และ

ซืึ่�อสำตั่ย์สำจ่รติ่ รวมทั�งต่อ้งปฏิิบัต่ใิห้์เปน็ไปต่ามกฏิห์มาย วัต่ถ่ึประสำงค์
ข้อบังคับของบริษััท มติ่คณะกรรมการบริษััท ต่ลอดูจนมต่ิของ 
การประช่มผิูถื้ึอห้่์น ทั�งน่� เลขานก่ารบรษิัทั มดัู่งน่�

เลข้านุการบริษัท

จัดูทำาและเก็บรกัษัาเอกสำาร ดัูงต่อ่ไปน่�

ก.  ทะเบ่ยนกรรมการ

ข.  ห์นังสำอืนัดูประช่มคณะกรรมการ รายงานการประช่มคณะกรรมการ และรายงานประจำาปี

ค.  ห์นังสำอืนัดูประช่มผิูถื้ึอห้่์น และรายงานการประช่มผิูถื้ึอห้่์น

ดูำาเนินการอื�น ๆ ต่ามท่�คณะกรรมการกำากับต่ลาดูทน่ประกาศกำาห์นดู

จัดูให้์มก่ารประช่มผิูถื้ึอห้่์นและประช่มคณะกรรมการบรษิัทั ให้์เปน็ไปต่ามกฎห์มายขอ้บังคับบรษิัทั และห์ลกัการปฏิิบติั่ท่�ดู่

จัดูทำารายงานการประช่มผิูถื้ึอห้่์นและรายงานการประช่มคณะกรรมการบรษิัทั และติ่ดูต่ามให้์มก่ารปฏิิบติั่อย่างถูึกต้่องต่ามมต่ิ
ท่�ประช่ม

ดูแูลให้์บรษิัทัย่อยมก่ารปฏิิบัต่ติ่ามกฎห์มายและกฎระเบ่ยบ

จัดูทำาและเก็บรกัษัาทะเบ่ยนกรรมการ รายงานประจำาปีบรษิัทั ห์นังสำอืเชิญประช่มผิูถื้ึอห์่น้ ห์นังสำอืเชิญประช่มกรรมการบรษิัทั
รายงานการประช่มผิูถื้ึอห้่์น และรายงานการประช่มคณะกรรมการบรษิัทั

ดูแูลให้์มก่ารเปิดูเผิยข้อมลูและรายงานสำารสำนเทศต่อ่ห์น่วยงานท่�กำากับดูแูลให้์เปน็ไปต่ามกฎห์มายและกฎระเบ่ยบ

ช่วยเห์ลอืการปฏิิบัต่งิานของคณะกรรมการบรษิัทั โดูยรวมถ้ึงให้์คำาปรก้ษัาเบื�องต้่นและขอ้เสำนอแนะท่�เก่�ยวข้องกับข้อกฎห์มาย
กฎระเบ่ยบ การกำากับดูแูลกิจการ และห์ลกัปฏิิบัติ่ท่�ดูท่่�เก่�ยวข้องกับคณะกรรมการบรษิัทัและคณะกรรมการช่ดูย่อย

สำนับสำนน่กรรมการ เพืั�อให้์แน่ใจวา่กรรมการมข้่อมลูและความรูเ้พ่ัยงพัอต่อ่การทำาห์น้าท่�อย่างมป่ระสำทิธิภิาพัและรายงาน
ในรายงานประจำาปี

พััฒนาความรูท่้�จำาเปน็ต่อ่การปฏิิบัต่หิ์น้าท่�เลขานก่ารบรษิัทัอย่างสำมำาเสำมอ

เก็บรกัษัารายงานการมส่ำว่นไดูเ้สำย่ ซ้ึ่�งจัดูทำาโดูยกรรมการและผิูบ้รหิ์าร และรายงานต่ามท่�กฎห์มายกำาห์นดู

จัดูให้์มก่ารเปิดูเผิยให้์ทันเวลาในการรายงานสำารสำนเทศท่�จำาเปน็ต่อ่สำำานักงานคณะกรรมการกำากับห์ลกัทรพััย์และต่ลาดูห์ลกัทรพััย์ 
และต่ลาดูห์ลกัทรพััย์แห่์งประเทศไทย (ทั�งภาษัาไทยและภาษัาองักฤษั)

เก็บรกัษัารายงานการมส่ำว่นไดู้เสำย่ท่�รายงานโดูยกรรมการห์รอืผิูบ้รหิ์าร และจัดูสำง่สำำาเนารายงานการมส่ำว่นไดู้เสำย่ต่ามมาต่รา 89/14 
ให้์ประธิานคณะกรรมการ และประธิานกรรมการต่รวจสำอบ ทราบภายใน 7 วันทำาการ นับแต่วั่นท่�บรษิัทัไดู้รบัรายงานนั�น

ให้์คำาแนะนำาเบื�องต้่นแก่กรรมการ ในเรื�องท่�เก่�ยวข้องกับข้อกฎห์มายและกฎระเบ่ยบดู้านห์ลักทรพััย์ ต่ลอดูจนข้อบังคับบรษิััท
และต่ดิูต่ามให์ม้ก่ารปฏิิบัต่อิย่างถูึกต้่องและสำมำาเสำมอ รวมถ้ึงรายงานการเปล่�ยนแปลงท่�มนั่ยสำำาคญัต่อ่คณะกรรมการ
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รายละเอย่ดูเก่�ยวกับเลขานก่ารบรษิัทั ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563
นาย คณิติ ธนาวธุไิกัร
อายุ 37 ปี
คณุวิฒิุการศึกษา
 ปรญิญาต่ร่
 บัญช่บัณฑ์ติ่ มห์าวิทยาลยัธิรรมศาสำต่ร์

 ประสบการณ์ทำางาน 
 บรษิัทั พัลาสำติ่คและห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน) 
 2563 - ปจัจ่บัน : รกัษัาการประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารการเงิน
 2561 – 2563 : ผิูช่้วยผิูอ้ำานวยการฝ่า่ยบัญช่
 บรษิัทั ฟ้อรจู์น พัารท์ อนิดูสัำต่ร่� จำากัดู (มห์าชน) 
  2561 - 2561 : ผิูช่้วยกรรมการผิูจั้ดูการ 
 บรษิัทั สำำานักงานอว่าย จำากัดู  
 2558 – 2561 : ผิูจั้ดูการ

บริษััทฯ ม่นโยบายให้์กรรมการและผิู้บริห์ารของบริษััท รายงาน 
การเปล่�ยนแปลงการถืึอครองห์ลักทรัพัย์ของบริษััทฯ รวมถ้ึงการ
เปล่�ยนแปลงการถืึอครองห์ลกัทรพััย์ของคูส่ำมรสำและบ่ต่รท่�ยังไม่บรรล่

นิต่ภิาวะของบ่คคลดูงักลา่ว (ถ้ึาม)่ โดูยให์น้ำาสำง่สำำาเนาแบบรายงาน
การเปล่�ยนแปลงการถืึอครองห์ลกัทรพััย์ (แบบฟ้อรม์ 59) ต่อ่เลขานก่าร
บรษิัทั เพืั�อนำาเสำนอต่อ่ท่�ประช่มคณะกรรมการ

รายงานการถืือครองหลักทรัพย์ข้องกรรมการผู้บริหาร

ลำาดับที� รายช่�อ
จำำานวนหุ้ีน TPAC (หุ้ีน) เปลี�ยนแปลง

เพิ�ม/ลด31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการ

1
นาย เควิน คูมาร ์ชารม์า - - -
คู่สำมรสำ/บ่ต่รท่�ยังไม่บรรล่นิต่ิภาวะ - - -

2
นาย ธิ่รวิทย์ บ่ษัยโภคะ 9,560,000 9,560,000 -
คู่สำมรสำ/บ่ต่รท่�ยังไม่บรรล่นิต่ิภาวะ - - -

3
นาย อนิล ก่มาร ์โคลิ - - -
คู่สำมรสำ/บ่ต่รท่�ยังไม่บรรล่นิต่ิภาวะ - - -

4
นาง อาราธินา โลเฮี่ย ชารม์า - - -
คู่สำมรสำ/บ่ต่รท่�ยังไม่บรรล่นิต่ิภาวะ - - -

5
นาย ยาโชวาดูัน โลเฮี่ย - - -
คู่สำมรสำ/บ่ต่รท่�ยังไม่บรรล่นิต่ิภาวะ - - -

6
นาย ว่ระศักดูิ� สำ่ต่ัณฑ์วิบูลย์ - - -
คู่สำมรสำ/บ่ต่รท่�ยังไม่บรรล่นิต่ิภาวะ - - -

7
นาย กิต่ต่ิภัต่ สำ่ทธิิสำัมพััทน์ - - -
คู่สำมรสำ/บ่ต่รท่�ยังไม่บรรล่นิต่ิภาวะ - - -

8
นาย กรานต์่ ฉีายาวิจิต่รศิลป์ - - -
คู่สำมรสำ/บ่ต่รท่�ยังไม่บรรล่นิต่ิภาวะ - - -

ผู้บรหิาร

9
นาย วรพังษ์ั ว่ฒิพัฤกษ์ั* - - -
คู่สำมรสำ/บ่ต่รท่�ยังไม่บรรล่นิต่ิภาวะ - - -

10
นาย คณิต่ ธินาว่ธิิไกร** - 10,000 10,000
คู่สำมรสำ/บ่ต่รท่�ยังไม่บรรล่นิต่ิภาวะ - - -

1
2
3
4

5
6
7

8

9

10
*นายวรพังษ์ั วฒ่พิัฤกษ์ั ลาออกจากต่ำาแห์น่ง ตั่�งแต่่วันท่� 16 กรกฎาคม 2563
**นายคณิต่ ธินาวธ่ิไิกร ไดูร้บัการแต่่งตั่�ง ตั่�งแต่่วนัท่� 16 กรกฎาคม 2563
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ผูถื้ือหุ้นรายใหญ ่10 อนัดับแรก (ณ วินัที� 31 ธนัวิาคม 2563)

 สัดสว่ินผู้ถืือหุ้นตามประเภัทข้องผูถื้ือหุ้น ณ วินัที� 31 ธนัวิาคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินปนัผล

โครงสร้างเงินทุน

ลำาดับ ช่�อ จำำานวนหุ้ีน สัดส่วน
1 นาย อาน่ช โลเฮี่ย 225,688,192 69.11%
2 นาย เอกวฒ่ิ เนื�องจำานงค์ 22,786,200 6.98%
3 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 12,376,100 3.79%
4 บรษิััท Thai NVDR จำากัดู 10,832,804 3.32%
5 นาย ธิ่รวิทย์ บ่ษัยโภคะ 9,560,000 2.93%
6 นางสำาว อน่ต่รย่์ เนื�องจำานงค์ 8,095,000 2.48%
7 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 7,855,000 2.41%
8 นาย นิต่ิ เนื�องจำานงค์ 3,599,900 1.10%
9 นาย สำ่เมธิ เจนก่ลประสำูต่ร 2,431,000 0.74%
10 นาย วฒ่ิชัย พัิรโิยทัยสำก่ล 1,905,800 0.58%

0% 50%10% 60%20%

สถาบันในประเทศ รายย่อยในประเทศ สถาบันติ่างประเทศ รายย่อยติ่างประเทศ นาย อานุช

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

20.32% 69.66%

3.70% 0.02%

6.30%

บรษิัทัฯ มน่โยบายการจ่ายเงินปนัผิลในอตั่ราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 
ของกำาไรสำ่ทธิิห์ลังหั์กภาษั่เงินไดู้นิต่ิบ่คคล และเงินสำำารองต่าม
กฎห์มาย ทั�งน่� การจ่ายเงนิปนัผิลอาจมก่ารเปล่�ยนแปลงไดู้ ข้�นอยู่กับ
ผิลประกอบการ แผินการขยายธิ่รกิจ สำภาพัคล่อง ความจำาเป็น

และความเห์มาะสำมอื�น ๆ ในอนาคต่ โดูยให้์อำานาจคณะกรรมการ
ของบรษิัทัฯ พิัจารณาและการดูำาเนินการดูงักลา่ว จะต่อ้งก่อให์เ้กิดู
ประโยชน์สำงูสำดู่ต่อ่ผิูถื้ึอห้่์น 
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ประวิัติการจ่ายเงินปันผล

กิจกรรมที�เกี�ยวิกับนักลงทุน

ในปี 2563 บรษิัทัไดู้ประกาศจ่ายเงินปนัผิลจากกำาไรสำท่ธิจิากการดูำาเนินงานของบรษิัทัในป ี2563 จำานวน 0.292 บาทต่อ่ห้่์น โดูยจะเสำนอ
ต่อ่ท่�ประช่มผิูถื้ึอห้่์น

Opportunity Day ไต่รมาสำท่� 2 ประจำาปี 2563
กิจกรรมพับนักวิเคราะห์์ กับบรษิััท ห์ลักทรพััย์กร่งศร ่จำากัดู (มห์าชน)
กิจกรรมพับนักวิเคราะห์์ กับบรษิััท ห์ลักทรพััย์ เอเช่ย พัลัสำ จำากัดู (มห์าชน)
กิจกรรมพับนักวิเคราะห์์ กับบรษิััท ห์ลักทรพััย์ บัวห์ลวง จำากัดู (มห์าชน)
กิจกรรม TPAC Open house 2563
กิจกรรม Corporate Day โดูย บรษิััท ห์ลักทรพััย์ กร่งศร ่จำากัดู (มห์าชน)
กิจกรรมพับปะนักลงท่น โดูย CLSA Securities (Thailand) Ltd.

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563**
เงินปันผิลต่่อห้่์น (บาท) 0.13 - 0.125 0.292
อัต่ราผิลต่อบแทนเงินปันผิล (%)* 1.12% N/A 1.25% 2.35%
อัต่ราการจ่ายเงินปันผิล (%) 30.7% N/A 30.1% 30.0%

*อตั่ราผิลต่อบแทนเงินปนัผิลคำานวณจากราคาปิดูในแต่่ละช่วงระยะเวลาของการดูำาเนินงานในปนัี�น ๆ
**บรษัิัทไดูป้ระกาศจ่ายเงินปนัผิลสำำาห์รบัป ี2563 ห์่น้ละ 0.292 บาท ซ้ึ่�งการจ่ายนั�นข้�นอยูกั่บมติ่ท่�ประช่มสำามัญผิูถื้ึอห้่์นประจำาปี 2564
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นโยบายสรรหีา
และค่าติอบแทน
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การแต่ง่ต่ั�งและการถึอดูถึอนคณะกรรมการบรษิัทั เปน็ไปต่ามห์ลกัเกณฑ์แ์ละวิธิก่ารท่�กำาห์นดูในกฏิห์มาย และข้อบงัคับของบรษิัทั ซ้ึ่�งสำรป่ไดู้ดัูงน่�

กัารสรรหีา กัารแต่ิงติั�ง และกัารพิจำารณาค่าติอบแทน
กัรรมกัารและผูู้้บรหิีารระดับสงู

ในการประช่มสำามญัประจำาปีท่กครั�ง ให้์กรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั�งห์มดูในคณะกรรมการพ้ัน
จากต่ำาแห์น่งต่ามวาระ ถ้ึาจำานวนกรรมการท่�จะแบ่งออกให้์ต่รงเปน็ 3 สำว่นไมไ่ดู ้ก็ให้์ออกโดูยจำานวนท่�ใกลท่้�สำดู่กบัสำว่น 1 ใน 3 
และกรรมการท่�พ้ันจากต่ำาแห์น่งมส่ำทิธิไิดูร้บัการเลอืกต่ั�งให์มอ่ก่

2.1 ผิูถ้ึอืห้่์นแต่ล่ะคนมค่ะแนนเสำย่งเท่ากับห์น้�งห้่์นต่อ่ห์น้�งเสำย่ง

2.2 ผิูถื้ึอห้่์นแต่ล่ะคนจะใช้คะแนนเสำย่งท่�มอ่ยู่ทั�งห์มดูเลอืกต่ั�งบ่คคลคนเดูย่ว ห์รอืห์ลายคนเปน็กรรมการก็ไดู ้
 แต่จ่ะแบ่งคะแนนเสำย่งให้์แก่บ่คคลใดูมากน้อยเพ่ัยงใดูไมไ่ดู้

2.3 บ่คคลซ้ึ่�งไดูร้บัคะแนนเสำย่งสำงูสำดู่ต่ามลำาดัูบลงมา เปน็ผิูไ้ดูร้บัการเลอืกต่ั�งเปน็กรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่�จะพ้ังเลอืกต่ั�ง 
 ในครั�งนั�น ในกรณ่ท่�บ่คคลซ้ึ่�งไดู้รบัการเลือกต่ั�งในลำาดูับถัึดูลงมาม่คะแนนเสำ่ยงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่�จะพ้ังม่ห์รอื 
 จะพ้ังเลอืกต่ั�งในครั�งนั�น ให้์ผิูเ้ปน็ประธิานเปน็ผิูอ้อกเสำย่งช่�ขาดู

นอกจากการพ้ันต่ำาแห์น่งต่ามวาระแลว้ กรรมการพ้ันต่ำาแห์น่งเมื�อ ต่าย ลาออก ขาดูคณ่สำมบัต่ ิห์รอืมล่กัษัณะต่อ้งห้์ามต่ามพัระราชบัญญติั่
บรษิัทัมห์าชนจำากัดู พั.ศ. 2535 (ต่ามท่�ไดูม้ก่ารแก้ไขเพิั�มเต่มิ) ท่�ประช่มผิูถื้ึอห้่์นมม่ติ่ให้์ออก ห์รอืศาลมค่ำาสำั�งให้์ออก

ท่�ประช่มผิู้ถืึอห้่์นอาจลงมต่ิให้์กรรมการคนใดูออกจากต่ำาแห์น่ง ก่อนถึ้งคราวออกต่ามวาระไดู้ดู้วยคะแนนเสำ่ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำานวนผิู้ถืึอห้่์นซ้ึ่�งมาประช่มและม่สำิทธิิออกเสำ่ยง และม่ห้่์นนับรวมกันไดู้ไม่น้อยกว่าถ้ึ�งห์น้�งของจำานวนห้่์นท่�ถืึอโดูยผิู้ถึือห้่์น
ท่�มาประช่มและมส่ำทิธิอิอกเสำย่ง

ให้์ท่�ประช่มผิูถื้ึอห้่์นมส่ำทิธิแิต่ง่ต่ั�งกรรมการต่ามห์ลกัเกณฑ์แ์ละวิธิก่าร ดัูงต่อ่ไปน่�

ในกรณ่ท่�ต่ำาแห์น่งกรรมการวา่งลงเพัราะเห์ต่อ่ื�นนอกจากถ้ึงคราวออกต่ามวาระ ให้์คณะกรรมการบรษัิัทมม่ต่ดิูว้ยคะแนนเสำย่งไมน้่อยกวา่ 
3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการท่�เห์ลอือยู่ เลอืกบ่คคลซ้ึ่�งมค่ณ่สำมบัต่แิละไมม่ล่กัษัณะต่อ้งห้์ามต่ามพัระราชบญัญตั่บิรษิัทัมห์าชนจำากดัู พั.ศ.
(ต่ามท่�มก่ารแกไ้ขเพิั�มเติ่ม) เขา้เปน็กรรมการแทนในการประช่มคณะกรรมการบรษิัทัคราวต่อ่ไป เว้นแต่ว่าระของกรรมการจะเห์ลอืน้อย
กว่า 2 เดืูอน

1

3

5

2

4

คุณสมบัติกรรมการ

ม่ค่ณสำมบัต่ิถึูกต้่องและไม่ม่ลักษัณะต้่องห้์ามต่ามกฏิห์มายบริษััท
มห์าชนจำากัดู กฏิห์มายห์ลกัทรพััย์และต่ลาดูห์ลกัทรพััย์ กฏิระเบ่ยบ
ข้อบงัคบับรษิัทัฯ และห์น่วยงานกำากับดูแูลท่�เก่�ยวข้อง และการกำากับ
ดููแลกิจการท่�ดู่ของบริษััท และในกรณ่ท่�เป็นการสำรรห์าบ่คคล
เพืั�อดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการอสิำระของบรษิัทัฯ บ่คคลดูงักลา่ว ต่อ้งม่
คณ่สำมบัติ่ต่ามนิยามกรรมการอสิำระของบรษิัทั และกรณ่กรรมการ
ต่รวจสำอบจะต้่องมค่ณ่สำมบัต่เิพิั�มเติ่มเปน็ไปต่ามท่�กฏิห์มายกำาห์นดู

เป็นผิู้ทรงค่ณว่ฒิท่�ม่ความรู้ ความสำามารถึ ทักษัะ ประสำบการณ์ 
ความเช่�ยวชาญท่�ห์ลากห์ลายอันเป็นประโยชน์ต่่อการดูำาเนินงาน
ของบรษิัทั

ม่ความเป็นอิสำระ ปฏิิบัต่ิห์น้าท่�กรรมการดู้วยความระมัดูระวัง
ม่ความซืึ่�อสำัต่ย์ ม่สำ่ขภาพัร่างกายท่�แข็งแรงและจิต่ใจท่�สำมบูรณ์ 
สำามารถึท่่มเทในการทำางานให้์กับบรษิัทัไดู้อย่างเต็่มท่�

มป่ระวัติ่การทำางานท่�ดูไ่ม่ประกอบกิจการห์รอืเปน็ห้่์นสำว่นในห์า้งห้่์นสำว่น 
ห์รอืเปน็ห้่์นสำว่นไมจ่ำากัดูความรบัผิดิูชอบในห้์างห้่์นสำว่นจำากัดู ห์รอืเปน็
กรรมการของบรษิััทเอกชนห์รอืบรษิััทมห์าชนอื�นท่�ประกอบกิจการ
เห์มือนกนั และเปน็การแขง่ขันกับกิจการของบรษิัทั เวน้แต่ไ่ดู้แจง้ให์้
ท่�ประช่มผิูถื้ึอห้่์นทราบก่อนมม่ติ่แต่ง่ต่ั�ง และไดูป้ฏิิบัติ่ต่ามกฏิห์มาย
ท่�เก่�ยวข้องแลว้

1

3

2

4

การแต่งตั�งและการถือดถือนกรรมการบรษิัท
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ

ถืึอห้่์นไม่เกิน 0.9% ของจำานวนห้่์นท่�มส่ำทิธิอิอกเสำย่งทั�งห์มดูของบรษิัทั
ทั�งน่� ให้์นับรวมการถืึอห้่์นของผิู้ท่�เก่�ยวข้องของกรรมการอิสำระ
รายนั�น ๆ ดูว้ย

ไม่เปน็ห์รอืเคยเปน็กรรมการท่�มส่ำว่นรว่มบรหิ์ารงาน ลกูจ้าง พันักงาน 
ท่�ปร้กษัาท่�ไดู้เงินเดูือนประจำา ห์รือผิู้ม่อำานาจควบค่มของบริษััท
เวน้แต่จ่ะไดู้พ้ันจากการมล่กัษัณะดัูงกลา่วมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี

ไม่เป็นบ่คคลท่�ม่ความสำัมพัันธิ์ทางสำายโลหิ์ต่ของกรรมการรายอื�น
ผิูบ้รหิ์ารบรษิัทั ผิูถื้ึอห้่์นรายให์ญ่ ผิูม้อ่านาจควบคม่ ห์รอืบ่คคลท่�จะ
ไดู้รับการเสำนอให์้เป็นกรรมการ ผิู้บริห์าร ห์รือผิู้ม่อานาจควบค่ม
ของบรษิัทัห์รอืบรษิัทัย่อย

ไม่เปน็ห์รอืเคยเปน็ผิู้สำอบบัญช่ของบรษิััท และไม่เปน็ผิู้ถืึอห้่์นท่�ม่นัย 
ผิูม้อ่านาจควบคม่ ห์รอืห้่์นสำว่นของสำำานักงานสำอบบัญช่ ซืึ่�งมผ่ิูส้ำอบ
บัญช่ของบรษิััท เว้นแต่่จะไดู้พ้ันจากการม่ลักษัณะดูังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2ปี

ไมม่ห่์รอืเคยมค่วามสัำมพัันธิท์างธิร่กจิกับบรษิัทัในสัำกษัณะท่�อาจเปน็ 
การขัดูขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสำระของต่น รวมทั�งไม่เป็น
ห์รอืเคยเป็นผิู้ถืึอห้่์นท่�ม่นัย ห์รอืผิู้ม่อานาจควบค่มของผิู้ท่�ม่ความ
สำมัพัันธิท์างธิร่กิจกับบรษิัทั เวน้แต่จ่ะไดู้พ้ันจากการมล่กัษัณะดูงักลา่ว 
มาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี

ไม่เป็นห์รือเคยเป็นผิู้ให้์บริการทางวิชาช่พัใดู ๆ ซืึ่�งรวมถ้ึงการให้์
บรกิารเป็นท่�ปรก้ษัากฎห์มาย ห์รอืท่�ปรก้ษัาทางการเงิน ซืึ่�งไดู้รบั
คา่บรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อ่ปีจากบรษิัทั และไมเ่ปน็ผิูถ้ึอืห้่์นท่�มนั่ย 
ผิู้ม่อำานาจควบค่ม ห์รอืห้่์นสำ่วนของผิู้ให้์บรกิารทางวิชาช่พันั�นดู้วย 
เวน้แต่จ่ะไดู้พ้ันจากการมล่กัษัณะดัูงกลา่วมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2ปี
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6

ไม่เปน็กรรมการท่�ไดู้รบัการแต่่งต่ั�งข้�นเพืั�อเปน็ตั่วแทนของกรรมการ
ของบริษััท ผิู้ถืึอห้่์นรายให์ญ่ ห์รือผิู้ถืึอห้่์น ซืึ่�งเป็นผิู้ท่�เก่�ยวข้องกับ
ผิูถื้ึอห้่์นรายให์ญ่

ไม่ม่ลักษัณะอื�นใดูท่�ทำาให้์ไม่สำามารถึให้์ความเห็์นอย่างเป็นอิสำระ
เก่�ยวกับการดูำาเนินงานของบริษััท รวมถ้ึงบริษััทให์ญ่ บริษััทย่อย 
บรษิัทัรว่ม ผิูถื้ึอห้่์นรายให์ญ ่ห์รอืผิูม้อ่ำานาจควบคม่ของบรษิัทั

ไม่ประกอบกิจการท่�ม่สำภาพัอย่างเดู่ยวกันและเป็นการแข่งขันท่�ม่
นัยกับกิจการของบรษิัทัห์รอืบรษิัทัย่อย ห์รอืไมเ่ปน็ห้่์นสำว่นท่�มนั่ยใน
ห้์างห้่์นสำว่น ห์รอืเปน็กรรมการท่�มส่ำว่นรว่มบรหิ์ารงาน ลกูจ้าง พันักงาน 
ท่�ปรก้ษัาท่�รบัเงินเดืูอนประจำา ห์รอืถืึอห้่์นเกิน 1 % ของจำานวนห์่น้ท่�ม่
สำิทธิิออกเสำ่ยงทั�งห์มดูของบริษััทอื�น ซืึ่�งประกอบกิจการท่�ม่สำภาพั
อย่างเดู่ยวกันและเป็นการแข่งขันท่�ม่นัยกับกิจการของบรษิััทห์รอื
บรษิัทัย่อย

7

9

8
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คุณสมบัติข้องกรรมการตรวิจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บรหิารระดับสูง

เงื�อนไข้การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ระหวิ่างปี 2562 - 2563
เบี�ยประชุม

ไดู้รบัแต่่งต่ั�งจากคณะกรรมการห์รอืท่�ประช่มผิู้ถืึอห้่์นของบรษิััทให้์
เปน็กรรมการต่รวจสำอบ

คา่ต่อบแทนท่�เปน็ต่วัเงิน

มค่ณ่สำมบัติ่เปน็กรรมการอสิำระ

ไม่เป็นกรรมการท่�ไดู้รบัมอบห์มายจากคณะกรรมการให้์ต่ัดูสำินใจ 
ในการดูำาเนินกิจการของบรษิััท บรษิััทให์ญ่ บรษิััทย่อย บรษิััทรว่ม 
บรษิััทย่อยลำาดูับเดู่ยวกัน ผิู้ถืึอห้่์นรายให์ญ่ ห์รอืผิู้ม่อำานาจควบค่ม
ของบรษิัทั

ม่ความรูแ้ละประสำบการณ์เพ่ัยงพัอท่�จะสำามารถึทำาห์น้าท่�ในฐานะ
กรรมการต่รวจสำอบ ทั�งน่� ต่อ้งมก่รรมการต่รวจสำอบอย่างน้อย 1 คน
ท่�ม่ความรูแ้ละประสำบการณ์เพ่ัยงพัอท่�จะสำามารถึทำาห์น้าท่�ในการ
สำอบทานความน่าเชื�อถืึอของงบการเงิน

*ในปี 2563 ถ้ึาห์ากม่การประช่มคณะกรรมการบรษิััท เกิน 6 ครั�ง 
ทางบริษััทจะจ่ายเบ่�ยประช่มให้์แก่คณะกรรมการอิสำระ จำานวน 

ไม่เป็นกรรมการของบรษิััทให์ญ่ บรษิััทย่อย ห์รอืบรษิััทย่อยลำาดัูบ
เดูย่วกันเฉีพัาะท่�เปน็บรษิัทัจดูทะเบ่ยน
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2562 2563

ประธิานกรรมการ 80,000 บาท/ไต่รมาสำ 80,000 บาท/ไต่รมาสำ
กรรมการ 65,000 บาท/คน/ไต่รมาสำ 65,000 บาท/คน/ไต่รมาสำ*
กรรมการต่รวจสำอบ 30,000 บาท/คน/การเข้าประช่ม 30,000 บาท/คน/การเข้าประช่ม
กรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน 40,000 บาท/คน/การเข้าประช่ม 40,000 บาท/คน/การเข้าประช่ม
คณะกรรมการช่ดูย่อยอืน่ ๆ ไม่ม่ ไม่ม่

43,333 บาท/คน/การเขา้ประช่ม สำำาห์รบัการประช่มคณะกรรมการ
ครั�งท่� 7 ถ้ึง 11

วาระการดูำารงต่ำาแห์น่งของกรรมการอสิำระของบรษิัทัไม่ควรเกิน 9 ปี ต่ดิูต่อ่กันนับจากวันแรกท่�เขา้ดูำารงต่ำาแห์น่ง 
การดำารงตำาแหน่งข้องกรรมการอิสระ
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ค่าตอบแทนที�ไม่ใช่ตัวิเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ค่าตอบแทนคณะกรรมการระหวิ่างปี 2562 - 2563

ไม่ม่

2562 2563

จำานวนกรรมการ (คน) 8 8
ค่าต่อบแทน (พัันบาท) 2,896.99 3,049.99

ลำาดับ ชื�อ เบี�ยประชุม 
(พันบาท)

เบี�ยประชุมพเิศษ
(พันบาท)

รวิมทั�งหมด
(พันบาท)

1 นาย เควิน คูมาร ์ชารม์า 320.00 - 320.00
2 นาย ธิร่วิทย์ บ่ษัยะโภคะ 260.00 - 260.00
3 นาย อนิล ก่มาร ์โคลิ 260.00 - 260.00
4 นาง อาราธินา โลเฮีย่ ชารม์า 260.00 - 260.00
5 นาย ยาโชวาดูัน โลเฮีย่ 260.00 - 260.00
6 นาย ว่ระศักดูิ์ สำต่่ัณฑ์วิบูลย์ 520.00 43.33 563.33
7 นาย กิต่ต่ิภัต่ สำท่ธิสิำมัพััทน์ 520.00 43.33 563.33
8 นาย กรานต่์ ฉีายาวิจิต่รศิลป์ 520.00 43.33 563.33
รวิมทั�งหมด 2,920.00 129.99 3,049.99
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ค่าตอบแทนผู้บรหิารระดับสูง
คณะกรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน พิัจารณากำาห์นดู
จำานวนและรปูแบบการจ่ายคา่ต่อบแทนของประธิานเจา้ห์น้าท่�บรหิ์าร 

และผิู้บริห์ารระดูับสำูง ทั�งระยะสำั�น และระยะยาว โดูยใช้เกณฑ์์
ช่�วัดู (KPI)

ตำาแหน่ง ตัวิชี�วิดั

ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์าร

- การประเมินผิลงานประจำาปี
- ความมั�งคั�งของผิูถื้ึอห้่์น
- การกำากับดูแูลกิจการ
- ผิลการดูำาเนินงานทางการเงิน เช่น EBITDA, EPS, Earning Growth
- โครงการลงท่น

ผิูบ้รหิ์ารระดัูบสำงู
- ห์น้าท่� ความรบัผิดิูชอบ และผิลประเมินประจำาปี 
- ผิลการดูำาเนินงานทางการเงิน เช่น EBITDA, EPS, Earning Growth
- ความพัง้พัอใจของลกูค้า

2562 2563

จำานวนผิู้บรหิ์าร (คน) 12 15

ค่าต่อบแทน (ลา้นบาท) 30.36 29.69

66 THAI PLASPAC PLC.



กัารกัำากัับ
ดูแลกัิจำกัาร
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กัารกัำากับัดูแลกิัจำกัาร

คณะกรรมการบรษิัทั และผิูบ้รหิ์ารของ บรษิัทั พัลาสำติ่ค และห่์บห่์อไทย
จำากัดู (มห์าชน) (“บรษิััท”) ม่ความม่่งมั�นท่�จะปฏิิบัต่ิต่ามห์ลักการ
กำากับดููแลกิจการท่�ดู่ในการดูำาเนินงาน เพืั�อความสำำาเรจ็ทางธิ่รกิจ
ท่�ยั�งยืนในระยะยาว ซ้ึ่�งครอบคล่มถ้ึงการปฏิิบัต่ิต่ามห์ลักการกำากับ
ดููแลกิจการท่�ดู่ สำำาห์รับบริษััทจดูทะเบ่ยนปี 2560 ท่�จัดูทำาโดูย
สำำานักงานคณะกรรมการกำากับห์ลกัทรพััยแ์ละต่ลาดูห์ลกัทรพััย์ (ก.ล.ต่.) 
ต่ลาดูห์ลกัทรพััย์แห่์งประเทศไทย (ต่ลท.) สำถึาบันสำง่เสำรมิกรรมการ
บริษััทไทย (IOD) และห์น่วยงานอื�น ๆ อ่กทั�งบริษััทจะดูำาเนินงาน
เพืั�อให้์มั�นใจว่าพันักงานท่กคนต่ระห์นักถ้ึงห์ลักการและแนวทาง
การปฏิิบัติ่ท่�ดูต่่ามท่�บรษิัทัสำง่เสำรมิมาต่ลอดู

บรษิััทฯ ไดู้ปรบัใช้ห์ลักการปฏิิบัต่ิต่ามห์ลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ ต่ามคำาแนะนำาของต่ลาดูห์ลักทรพััย์แห่์งประเทศไทย (ต่ลท.) ดูังท่�
จำาไดู้กลา่วในสำว่นอื�นต่อ่ไป ทั�งน่� ในสำว่นสำำาคญัท่�ยังไม่สำามารถึปฏิิบติั่ไดู ้มดัู่งต่อ่ไปน่�

บรษิัทัไดู้รบัการประเมินอย่างต่อ่เนื�อง ในดูา้นการกำากับดูแูลกิจการประจำาปี 2563 ดูงัน่�

ดู้วยความม่่งมั�นท่�จะทำาให้์เกิดูความเข้าใจและประสิำทธิิภาพัของ
การนำาไปปฏิิบติั่ใช้ให้์ดูยิ่�งข้�น บรษิัทัจ้งไดู้นำานโยบายทั�งห์มดูท่�เก่�ยวข้อง
กับการกำากับดูแูลกิจการ รวมถ้ึงจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
มาพิัจารณาทบทวนปรบัโครงสำรา้ง และรวบรวมให้์อยู่ภายใต่เ้อกสำาร
เพ่ัยงฉีบับเดู่ยวท่�ม่ชื�อว่า “คู่มือการกำากับดููแลกิจการ” (“คู่มือ”)
โดูยคูมื่อดัูงกลา่วไดูร้บัการอนมั่ต่จิากคณะกรรมการบรษิัทั โดูยม่่งเน้น
ให้์กรรมการพันักงาน และผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ทั�งห์มดูของบรษิัทัรบัทราบ 
และนำาค่านิยมของบริษััทและการกำากับดููแลกิจการไปปฏิิบัต่ิใช้
ในบรษิัทั

การปฏิิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการในปี 2563

การเลอืกประธิานกรรมการบรษิัทั ซ้ึ่�งเปน็กรรมการท่�ไม่เปน็ผิูบ้รหิ์าร 
และไม่เป็นผิู้ถึือห้่์นรายให์ญ่ โดูยบริษััทจะทำาการแต่่งต่ั�งประธิาน
กรรมการบรษิัทัคนให์ม่ในปี 2564 ต่ามวาระการดูำารงต่ำาแห์น่งของ
ประธิานกรรมการบรษิัทัคนเดิูม

บริษััทไดู้รับคะแนน 98 คะแนน จากการประเมินค่ณภาพัการจัดู
ประช่มสำามัญผิูถ้ึอืห้่์นประจำาปี 2563 ซ้ึ่�งประเมนิโดูยสำมาคมสำง่เสำรมิ
ผิูล้งท่นไทย

องค์ประกอบของคณะกรรมการท่�ยังไม่ไดู้ม่การแต่่งต่ั�งกรรมการ
อสิำระท่�เปน็ผิูห้์ญิง ทั�งน่� คณะกรรมการบรษิัทัไดูใ้ห้์ถึอ้ยแถึลงว่าบรษิัทั
ไม่ไดู้ม่อคต่ิทางเพัศแต่่อย่างใดู และห์ากม่โอกาสำ บรษิััทจะทำาการ
แต่ง่ต่ั�งกรรมการอสิำระห์ญงิท่�มค่ณ่สำมบัต่เิห์มาะสำมเขา้ดูำารงต่ำาแห์น่ง

บรษิััทไดู้รบัคะแนนในระดัูบ “ดู่มาก” ของการปฏิิบัต่ิต่ามห์ลักการ
กำากบัดูแูลกิจการของบรษิัทัจดูทะเบ่ยน ซ้ึ่�งประเมินโดูยสำมาคมสำง่เสำรมิ
สำถึาบันกรรมการบรษิััทไทยโดูยการสำนับสำน่นของต่ลาดูห์ลักทรพััย์
แห่์งประเทศไทย และสำำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต่. ซ้ึ่�งคะแนน
ของระดูับ “ดู่มาก” คือ คะแนนในช่วงรอ้ยละ 80-90 ซ้ึ่�งบรษิััทไดู้
คะแนนรอ้ยละ 89 และเปน็ปีท่�สำามติ่ดูต่อ่กันท่�บรษิัทัไดู้รบัคะแนนใน
ระดูบั “ดูม่าก”

บริษััทฯ ไดู้เปิดูเผิยนโยบายการแจ้งเบาะแสำ ขั�นต่อนการปฏิิบัต่ิ
และผิู้รบัผิิดูชอบ ไว้ในรายงานประจำาปีฉีบับน่� ทั�งน่� ในปีท่�ผิ่านมา
บรษิัทัไดู้เปิดูเผิยเพ่ัยงบนเวป็ไซึ่ต่ข์องบรษิัทั

บรษิัทัเลอืกท่�จะไม่ใช้ “การออกเสำย่งลงคะแนนแบบสำะสำม” (Cumulative 
Voting) สำำาห์รบัการเลอืกต่ั�งกรรมการบรษิัทั
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4
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บริษััทฯ ให้์ความสำำาคัญต่่อสำิทธิิของผิู้ถืึอห้่์นของบริษััทฯ ในฐานะ
เจ้าของบรษิััท โดูยสำ่งเสำรมิให้์ผิู้ถืึอห้่์นท่กกล่่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงท่น
รายย่อยห์รอืนักลงท่นสำถึาบัน ไดู้ใช้สำทิธิขิั�นพืั�นฐานของผิูถื้ึอห้่์น เช่น 
การซืึ่�อขายห์รอืการโอนห้่์น การมส่ำว่นแบง่กำาไรของกจิการ การไดู้รบั
ข้อมูลสำารสำนเทศของบริษััทอย่างเพ่ัยงพัอ ผิ่านทางเว็ปไซึ่ต่์ของ
ต่ลาดูห์ลักทรพััย์ เว็ปไซึ่ต่์ของบรษิััท ห์รอืช่องทางอื�น ๆ การเข้ารว่ม
ประช่มผิูถื้ึอห้่์นเพืั�อรบัทราบผิลการดูำาเนินงานประจำาปี และการออก

บรษิััทฯ ม่การจัดูประช่มสำามัญผิู้ถืึอห้่์นประจำาปี ภายใน 120 วันนับ
แต่่วันสำิ�นสำ่ดูรอบบัญช่ และบริษััทฯ อาจม่การจัดูประช่มวิสำามัญ
ผิูถื้ึอห้่์นเพิั�มเต่มิต่ามความจำาเปน็และเห์มาะสำม ทั�งน่� บรษิัทัไดูป้ฏิิบัต่ิ
ต่ามนโยบายการจัดูประช่มผิู้ถืึอห้่์นให้์เปน็ไปต่ามกฏิห์มายและห์ลัก
การกำากับดูแูลกิจการท่�ดู ่ โดูยจะจัดูให้์มท่่�ปรก้ษัากฏิห์มายทำาห์น้าท่�
เป็นผิู้ให้์ความเห็์นทางกฏิห์มาย และเป็นพัยานในการต่รวจนับ
การลงคะแนนต่ลอดูการประช่ม และเปิดูโอกาสำให้์ผิูถื้ึอห้่์นสำว่นน้อย
สำ่งตั่วแทนเข้ารว่มเปน็พัยานในการต่รวจนับการลงคะแนน ในกรณ่

เพืั�อเปน็การรกัษัาสำทิธิขิองผิูถื้ึอห้่์นท่กรายอย่างเท่าเท่ยมกัน และไม่
จำากัดูสำิทธิใินการเข้าถึ้งสำารสำนเทศของผิู้ถึือห้่์น ไม่ว่าจะเปน็ผิู้ถึือห้่์น
ชาวไทยห์รือชาวต่่างชาติ่ บริษััทจะจัดูให้์ม่ห์นังสำือเชิญประช่ม
และเอกสำารประกอบการประช่มทั�งฉีบับภาษัาไทย และภาษัาองักฤษั 
และมอบห์มายให้์ บรษิัทั ศนูย์รบัฝ่ากห์ลกัทรพััย ์(ประเทศไทย) จำากัดู
ซ้ึ่�งเป็นนายทะเบ่ยนห์ลักทรัพัย์ของบริษััทเป็นผู้ิดูำาเนินการจัดูสำ่ง
ห์นังสำือเชิญประช่มดูังกล่าวให้์แก่ผิู้ถึือห้่์นท่กราย โดูยห์นังสำือเชิญ
ประช่มจะระบ่สำถึานท่� วัน และเวลาการประช่ม ระเบ่ยบวาระการประช่ม
วัต่ถ่ึประสำงค์ของแต่่ละวาระ พัรอ้มทั�งความเห็์นของคณะกรรมการ
บรษิััท และคะแนนเสำ่ยงในการลงมต่ิในแต่่ละวาระ ต่ลอดูจนข้อมูล
ประกอบการประช่มต่า่ง ๆ อยา่งเพ่ัยงพัอ เพืั�อให้์ผิูถื้ึอห้่์นไดูม้เ่วลาใน
การศ้กษัาข้อมูลล่วงห์น้าก่อนการประช่ม โดูยจะไม่ม่วาระซ่ึ่อนเรน้
ห์รอืเพิั�มเรื�องการประช่มใดูไว้ในวาระอื�น ๆ  ท่�ไม่ไดู้ระบ่ไว้ในห์นังสำือ
เชิญประช่ม เว้นแต่ ่เปน็กรณ่จำาเปน็เรง่ดูว่น นอกจากน่� บรษิัทัจะเผิยแพัร่
ห์นังสำือเชิญประช่มและเอกสำารประกอบการประช่มไว้บนเว็ปไซึ่ต่์
ของบรษิัทัลว่งห์น้ากอ่นการประช่มเปน็เวลาไมน้่อยกว่า 30 วัน และ
ประกาศลงห์นังสำือพัิมพั์การเรย่กประช่มให้์ผิู้ถึือห้่์นทราบล่วงห์น้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประช่ม เปน็เวลาต่ดิูต่อ่กัน 3 วัน

เสำย่งลงคะแนนในท่�ประช่มผิูถื้ึอห้่์นเพืั�อพิัจารณาเรื�องต่า่ง ๆ ท่�สำำาคญั
ต่ามท่�กฏิห์มายกำาห์นดู ซ้ึ่�งรวมถ้ึงการแต่ง่ต่ั�งห์รอืถึอดูถึอนกรรมการ 
การกำาห์นดูค่าต่อบแทนกรรมการ การแต่่งต่ั�งผิู้สำอบบัญช่และการ
พิัจารณาค่าต่อบแทนผิู้สำอบบัญช่ การจ่ายห์รืองดูจ่ายเงินปันผิล 
การเพิั�มท่นและการออกห์ลกัทรพััย ์ ต่ลอดูจนการซัึ่กถึามห์รอืแสำดูง
ความคิดูเห็์นในเรื�องต่่าง ๆ ท่�คณะกรรมการไดู้รายงานให้์ทราบห์รอื
ไดูข้อความเห็์นชอบจากท่�ประช่มผิูถื้ึอห้่์น เปน็ต่น้

ท่�ม่การเสำนอวาระเก่�ยวกับธิร่กรรมท่�ซัึ่บซ้ึ่อนและม่นัยสำำาคัญต่่อการ
ต่ดัูสำนิใจของท่�ประช่มผิูถื้ึอห้่์น บรษิัทัจะจัดูให้์มท่่�ปรก้ษัาทางการเงิน
และท่�ปรก้ษัากฏิห์มาย เพืั�อต่อบคำาถึามและช่�แจงในท่�ประช่มสำำาห์รบั 
การประช่มสำามัญผิู้ถืึอห้่์นประจำาปี ซ้ึ่�งพัิจารณาอน่มัต่ิงบการเงิน 
บรษิัทัจะจัดูให้์ผิูส้ำอบบญัช่เข้ารว่มการประช่มดูว้ยท่กครั�ง นอกจากน่� 
บรษิัทัยังสำง่เสำรมิให้์กรรมการบรษิัทั สำมาชิกในคณะกรรมการช่ดูย่อย 
และผิูบ้รหิ์ารระดัูบสำงู เข้ารว่มการประช่มผิูถื้ึอห้่์นท่กครั�ง เว้นแต่ก่รณ่
ท่�มเ่ห์ต่อ่นัจำาเปน็ห์รอืสำมควร ซ้ึ่�งทำาให้์ไม่สำามารถึเขา้รว่มประช่มไดู้

บรษิััทฯ จะจัดูการประช่มในสำถึานท่�ท่�เห์มาะสำม เพ่ัยงพัอต่่อจำานวน
ผิู้เข้ารว่มประช่ม ม่ระบบการรกัษัาความปลอดูภัยท่�ดู่ และสำะดูวก
ต่อ่การเดูนิทางของผูิถ้ึอืห้่์น โดูยจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบ่ยน
และนับคะแนนเสำ่ยงเพืั�อเพิั�มความโปรง่ใสำและอำานวยความสำะดูวก
ให้์แก่ผิู้ถืึอห้่์น และจะเปิดูให้์ผิู้ถืึอห้่์นลงทะเบ่ยนล่วงห์น้าก่อนการ
ประช่มไมน้่อยกวา่ 1 ชั�วโมง 

นอกจากน่� บรษิัทัฯ จะจัดูให้์มเ่จ้าห์น้าท่�ของบรษิัทัฯ คอยดูแูลต่อ้นรบั 
และอำานวยความสำะดูวก ต่ลอดูจนจดัูให้์มโ่ต๊่ะนักลงท่นสำมัพัันธิ ์ซ้ึ่�งม่
เจ้าห์น้าท่�นักลงท่นสำัมพัันธิ์ท่�ม่ความรู้ความเช่�ยวชาญในการให์้
ข้อมูลสำารสำนเทศ ต่ลอดูจนต่อบคำาถึามต่่าง ๆ เก่�ยวกับกิจการของ 
บรษิัทัฯ แก่ผิูถื้ึอห้่์น นอกจากน่� บรษิัทัฯ ยงัจะจัดูเต่รย่มอากรแสำต่มป์
ไว้สำำาห์รบัผิูท่้�เขา้รว่มประช่มโดูยการรบัมอบฉัีนทะจากผิูถื้ึอห้่์น และเพืั�อ
อำานวยความสำะดูวกให้์แก่ผิูถื้ึอห้่์นท่�เปน็นักลงท่นสำถึาบนั และผิูถ้ึอืห้่์น
ท่�ถึอืห้่์นผิา่นคัสำโต่เดูย่น บรษิัทัฯ จะเปดิูโอกาสำให้์มก่ารต่รวจสำอบรายชื�อ
ข้อมูล และเอกสำารประกอบการลงทะเบ่ยน เพืั�อเข้าร่วมประช่ม 
ก่อนวนัประช่มผิูถื้ึอห้่์น เพืั�อลดูระยะเวลาและขั�นต่อนการต่รวจสำอบ
ขอ้มูลและเอกสำารในวันประช่ม

การจัดประชุมผู้ถืือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมและการอำานวิยควิามสะดวิกแก่ผู้ถืือหุ้น

สิทธิข้องผู้ถืือหุ้น
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บริษััทฯ ย้ดูถืึอเป็นธิรรมเน่ยมปฏิิบัต่ิในการกำากับดููแลกิจการท่�ดู ่
โดูยก่อนเริ�มการประช่มผิู้ถืึอห้่์น เลขาน่การท่�ประช่มจะแนะนำา 
คณะกรรมการบรษิัทั ผิูบ้รหิ์าร ผิูส้ำอบบัญช่ และท่�ปรก้ษัากฎห์มาย
ของบรษิัทัฯท่�เข้ารว่มประช่ม และจะแจ้งให้์ท่�ประช่มผิูถื้ึอห้่์นรบัทราบ
ถ้ึงห์ลักเกณฑ์์การออกเสำ่ยงลงคะแนนและวิธิ่การนับคะแนนเสำ่ยง 
ในท่�ประช่ม ทั�งน่� เมื�อมก่ารให้์ขอ้มลูต่ามระเบ่ยบวาระการประช่มแลว้
ประธิานในท่�ประช่มจะเปิดูโอกาสำให้์ผิู้เข้ารว่มประช่มแสำดูงความ 
คดิูเห็์นและซัึ่กถึามเก่�ยวกับวาระนั�น ๆ อย่างเท่าเท่ยมกัน โดูยจะมก่าร
ต่อบคำาถึามและให้์เวลาอภิปรายในแต่่ละเรื�องต่ามความเห์มาะสำม 
สำำาห์รบัวาระการเลอืกต่ั�งกรรมการ ผิูถื้ึอห้่์นจะลงมต่เิลอืกต่ั�งกรรมการ
เป็นรายบ่คคล และเพืั�อสำ่งเสำรมิการปฏิิบัต่ิต่ามห์ลักการกำากับดููแล
กิจการท่�ดู่ กรรมการท่�ครบกำาห์นดูออกจากต่ำาแห์น่งต่ามวาระและ
ไดู้รบัการเสำนอชื�อเพืั�อเลือกต่ั�งเป็นกรรมการของบรษิััทฯ ต่่อไปอ่ก

บริษััทเปิดูโอกาสำให้์ผิู้ถืึอห้่์นใช้สำิทธิิของต่นเสำนอวาระการประช่ม 
และ/ห์รอืชื�อบ่คคล เพืั�อเข้ารบัการเลือกต่ั�งเป็นกรรมการล่วงห์น้า
เพืั�อสำง่เสำรมิให้์มก่ารปฏิิบติั่ต่อ่ผิูถ้ึอืห้่์นอยา่งเปน็ธิรรมและเท่าเท่ยมกนั
โดูยให้์สำทิธิผิิูถื้ึอห้่์นสำามารถึเสำนอวาระการประช่ม และ/ห์รอื ชื�อบ่คคล

เพืั�อรกัษัาสำทิธิใิห์ผ้ิูถื้ึอห้่์นท่�ไม่สำะดูวกเข้าประช่มดู้วยต่นเอง บรษิัทัฯจะ
จัดูสำง่แบบห์นังสำอืมอบฉัีนทะ (แบบ ข.) พัรอ้มกับห์นังสำอืเชิญประช่ม
และระบ่ถึง้เอกสำารและห์ลกัฐานท่�ต่อ้งใช้ในการมอบฉัีนทะอย่างชัดูเจน 
ซ้ึ่�งผิู้ถืึอห้่์นสำามารถึมอบห์มายให้์ต่ัวแทนของผิู้ถืึอห้่์นห์รอืกรรมการ
อิสำระของบรษิััทฯ เข้ารว่มประช่มและออกเสำ่ยงลงคะแนนแทนต่น 

วาระห์น้�งจะออกจากห้์องประช่มเป็นการชั�วคราวในการพิัจารณา
วาระดัูงกลา่ว บรษิัทัฯ จะจัดูให้์มก่ารบันท้กรายงานการประช่มอย่าง 
ถูึกต่้องครบถ้ึวนเพืั�อให้์ผิู้ถืึอห้่์นต่รวจสำอบไดู้ โดูยม่การบันท้กมต่ ิ
ท่�ประช่มไว้อยา่งชัดูเจน พัรอ้มทั�งองคป์ระช่ม รายชื�อกรรมการ ผิูบ้รหิ์าร
และท่�ปรก้ษัาท่�เขา้รว่มประช่มพัยานในการต่รวจนับคะแนน ผิลการ
ลงมต่ิซ้ึ่�งจะเปิดูเผิยทั�งคะแนนเสำ่ยงท่� เห็์นดู้วย ไม่เห็์นดู้วย และ 
งดูออกเสำ่ยง ต่ลอดูจนม่การบันท้กสำร่ปความคิดูเห็์น ข้อซัึ่กถึาม 
และการต่อบข้อซัึ่กถึามท่�เป็นสำาระสำำาคัญและเก่�ยวข้องกับการ
ประช่มในแต่่ละวาระ โดูยบรษิััทฯ จะแจ้งรายงานสำร่ปผิลการลงมต่ิ
ผิ่านเว็บไซึ่ต่์ของต่ลาดูห์ลักทรพััย์ภายในวันเดู่ยวกันกับวันประช่ม 
ห์รืออย่างช้าภายใน 09.00 น. ของวันทำาการถัึดูไป และจะจัดูสำ่ง
รายงานการประช่มผิูถื้ึอห้่์นให้์แก่ต่ลาดูห์ลกัทรพััย์ภายใน 14 วันนับแต่่
วนัประช่ม รวมทั�งเผิยแพัรร่ายงานการประช่มบนเว็บไซึ่ต่ข์องบรษิัทัฯ

เพืั�อเข้ารบัการเลือกต่ั�งเป็นกรรมการในการประช่มสำามัญผิู้ถึือห้่์น
ต่ามห์ลกัเกณฑ์ท่์�เผิยแพัรบ่นเว็บไซึ่ต์่ของบรษิัทัฯ โดูยบรษิัทัฯ จะแจ้ง 
ขา่วให้์ทราบผ่ิานเวบ็ไซึ่ต่ข์องต่ลาดูห์ลกัทรพััย์

ในการประช่มผิู้ถืึอห้่์นไดู้ โดูยบรษิััทฯ จะแจ้งในห์นังสำือเชิญประช่ม
ถ้ึงรายชื�อกรรมการอสิำระท่�ผิู้ถืึอห้่์นสำามารถึมอบฉัีนทะไดู้อย่างน้อย 
1 ท่าน นอกจากน่� บรษิัทัฯ จะเผิยแพัรห่์นังสำอืเชิญประช่ม และห์นังสำอื
มอบฉัีนทะแบบต่่าง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พัร้อมทั�ง 
รายละเอย่ดูและขั�นต่อนการมอบฉัีนทะบนเว็บไซึ่ต่ข์องบรษิัทัฯ

การดำาเนินการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถืือหุ้นประจำาปี 2563

การเสนอวิาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเข้้ารบัการเลือกตั�งเป็นกรรมการ

การมอบฉันทะให้ผู้อื�นเข้้ารว่ิมประชุมแทน

วินัที�ประชุม 21 เมษัายน 2563

สถืานที�ประชุม ณ ห์อ้งสำมัมนา บมจ. พัลาสำต่คิ และห์บ่ห่์อไทย 

เวิลาที�เปดิให้ลงทะเบยีน 14.00 น.

เวิลาประชุม 15.00 – 16.30 น.

จำานวินกรรมการที�เข้า้รว่ิมประชุม 8 ทา่น (ครบ 100% ของกรรมการท่�ดูำารงต่ำาแห์น่ง)

จำานวินผูถื้ือหุ้นที�เข้า้รว่ิมประชุมดว้ิยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะ

58 ราย ถึอืห้่์นรวมคดิูเปน็รอ้ยละ 88.42 ของจำานวนห้่์น
ท่�ออกจำาห์น่ายแลว้ทั�งห์มดู

การปฏิิบัติต่อผู้ถืือหุ้นอย่างเท่าเทียม

70 THAI PLASPAC PLC.



บรษิัทัฯ กำาห์นดูห้์ามมิให้์กรรมการ ผิูบ้รหิ์าร และพันักงานของบรษิัทั 
ต่ลอดูจนผิูท่้�เก่�ยวขอ้ง ซ้ึ่�งอยู่ในต่ำาแห์น่งห์รอืสำายงานท่�สำามารถึเขา้ถ้ึง
ข้อมูลสำารสำนเทศของบรษิััทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพืั�อประโยชน์ในการ
ซืึ่�อขายห์ลกัทรพััย์ของบรษิัทัฯ บรษิัทัย่อย และบรษิัทัรว่ม และห์า้มมิให้์ 

บรษิัทัคำาน้งถ้ึงเสำมอวา่ผิูถื้ึอห้่์น คอื เจ้าของกิจการ โดูยบรษิัทัมห่์น้าท่�สำรา้งมลูคา่เพิั�มให้์แก่ผิูถิ้ึอห้่์นในระยะยาวจ้งกำาห์นดูให้์กรรมการ ผิูบ้รหิ์าร 
และพันักงานต้่องปฏิิบติั่ต่ามแนวทาง ดัูงต่อ่ไปน่� 

บรษิััทไดู้คำาน้งถ้ึงบทบาทและสำิทธิิของผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยท่กกล่่ม ไม่ว่า
จะเป็นผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยภายในห์รอืภายนอก ซ้ึ่�งประกอบดู้วย ผิู้ถืึอห้่์น 
พันักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าห์น่� คู่แข่ง สำังคม และห์น่วยงานอื�น ๆ 
เนื�องจากบรษิัทัดูำาเนินธิร่กิจโดูยไดู้รบัการสำนับสำนน่ในดูา้นต่า่ง ๆ จาก 
ผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ นอกจากน่�บรษิัทัยังเปดิูช่องทางการรบัเรื�องรอ้งเรย่น 

เปิดูเผิยข้อมูลภายในต่่อบ่คคลภายนอกห์รอืผิู้ท่�ไม่ม่ส่ำวนเก่�ยวข้อง 
ก่อนท่�จะม่การเปิดูเผิยให้์ประชาชนทราบโดูยทั�วถึ้งกันผ่ิานต่ลาดู 
ห์ลักทรพััย์ ต่ามห์ลักเกณฑ์์และวิธิ่การท่�กำาห์นดูในนโยบายป้องกัน
การใช้ขอ้มูลภายใน

ห์รอืแจ้งเบาะแสำการกระทำาผิดิูห์รอืท่จรติ่ โดูยมก่ารกำาห์นดูขั�นต่อน
ข้�นอย่างชัดูเจน พัรอ้มทั�งมอบห์มายห์น้าท่�ให์้ม่ผิู้ดููแล ต่ามนโยบาย
การแจ้งเบาะแสำการกระทำาผิดิูและท่จรติ่ (Whistleblower Policy) 
ทั�งน่�บรษิัทั ไดูม้น่โยบายการปฏิิบัต่ติ่อ่ผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่กล่ม่ต่า่ง ๆ ดูงัน่�

การป้องกันการใช้ข้้อมูลภัายใน

ผู้ถืือหุ้น

การคำานึงถืึงบทบาทข้องผู้มีส่วินได้เสีย

ปฏิิบัต่หิ์น้าท่�ดูว้ยความซืึ่�อสำตั่ยส์ำจ่รติ่ ต่ลอดูจนต่ดัูสำนิใจดูำาเนินการใดู ๆ 
ต่ามห์ลกัการของวิชาช่พัดู้วยความระมัดูระวัง รอบคอบ และเปน็ธิรรม 
ต่อ่ผิูถ้ึอืห้่์นทั�งรายให์ญแ่ละรายย่อย เพืั�อประโยชน์สำงูสำดู่ของผิูถ้ึอืห้่์น
โดูยรวม

นำาเสำนอรายงานสำถึานภาพัของบรษิัทั ผิลประกอบการ ฐานะทางการเงิน 
ขอ้มูลทางการเงิน บญัช่ และรายงานอื�น ๆ โดูยสำมำาเสำมอและครบถ้ึวน
ต่ามความเปน็จรงิ

แจ้งให้์ผิู้ถืึอห้่์นท่กรายทราบข้อมูลอย่างเท่าเท่ยมกันถ้ึงแนวโน้ม 
ในอนาคต่ของบรษิััท ทั�งดู้านบวกและดู้านลบ ซ้ึ่�งต่ั�งอยู่บนพืั�นฐาน
ของความเปน็ไปไดู ้มข้่อมูลสำนับสำนน่และมเ่ห์ต่ผ่ิลเพ่ัยงพัอ

บริษััทจะไม่กระทำาการใดู ๆ อันเป็นการละเมิดูห์รือริดูรอนสำิทธิ ิ
ของผิู้ถึือห้่์น เช่น การไม่สำ่งข้อมูลห์รอืเอกสำารท่�สำำาคัญให์้แก่ผิู้ถึือห้่์น 
ล่วงห์น้าก่อนการประช่มผิู้ถืึอห้่์น รวมถ้ึงการเพิั�มวาระท่�สำำาคัญห์รอื
การเปล่�ยนแปลงข้อมูลสำำาคัญ โดูยไม่แจ้งให้์ผิู้ถืึอห้่์นทราบล่วงห์น้า
ก่อนการประช่มผิูถื้ึอห้่์น

ห้์ามไม่ให้์แสำวงห์าผิลประโยชน์ให้์ต่นเองและผิู้อื�น โดูยใช้ข้อมูลใดู ๆ
ของบริษััท ซ้ึ่�งยังมิไดู้เปิดูเผิยต่่อสำาธิารณะ ห์รือดูำาเนินการใดู ๆ 
ในลกัษัณะท่�อาจก่อให้์เกิดูความขดัูแยง้ทางผิลประโยชน์ของบรษิัทั

บริษััทม่ห์น้าท่�สำ่งเสำริมให้์ผิู้ถืึอห้่์นใช้สำิทธิิของต่นเองในเรื�องต่่าง ๆ 
ในการประช่มผิูถื้ึอห้่์น เช่น สำทิธิใินการเสำนอชื�อบ่คคลเขา้ดูำารงต่ำาแห์น่ง 
กรรมการ และสำิทธิิในการแสำดูงความเห็์นและสำอบถึามคำาถึามท่�
สำำาคญัต่า่ง ๆ ท่�เก่�ยวเนื�องกบัวาระการประช่ม
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บรษิััทฯ ไดู้ย้ดูมั�นในการปฏิิบัต่ิต่่อพันักงานและเล็งเห็์นว่าพันักงาน 
เป็นทรัพัยากรท่�ทำาให้์บริษััทฯ สำามารถึประสำบความสำำาเร็จต่าม 
เป้าห์มายของบรษิััทฯ ดูังนั�น บรษิััทฯ จ้งไดู้ปฏิิบัต่ิต่่อพันักงานอย่าง
เปน็ธิรรมทั�งในดูา้นโอกาสำ ผิลต่อบแทนการแต่ง่ต่ั�ง โยกย้าย ต่ลอดูจน
การพััฒนาศักยภาพับ่คลากรดัูงกล่าว เพืั�อให้์สำามารถึเติ่บโต่และ
รองรบัการขยายธิร่กิจของบรษิััทฯ ในอนาคต่ บรษิััทฯ จ้งม่นโยบาย

บรษิัทัฯ ต่ระห์นักถ้ึงความสำำาคญัของลกูคา้ จ้งไดู้กำาห์นดูนโยบายในการปฏิิบัต่ติ่อ่ลกูคา้ ดัูงน่�

บรษิัทัไดู้ย้ดูมั�นในการปฏิิบติั่ต่อ่คูค้่าและเจ้าห์น่�อยา่งเปน็ธิรรม ซืึ่�อสำตั่ย ์ และไม่เอาเปรย่บคูค้่า ซ้ึ่�งจะปฏิิบติั่ต่ามสำญัญาท่�เปน็ธิรรมต่อ่ลกูคา้  
โดูยห์ลก่เล่�ยงการก่อให้์เกดิูความขดัูแย้งทางผิลประโยชน์ และมก่ารแก้ไขปญัห์าต่า่ง ๆ บนพืั�นฐานของความสำมัพัันธิท์างธิร่กิจ ดัูงน่�

กระบวนการคัดูเลอืกคูค่า้ บรษิัทัไดูม้น่โยบายการให้์คูค่า้เสำนอราคาต่ามความเห์มาะสำมและ ดูำาเนินการเปรย่บเท่ยบราคาและคณ่ภาพัสำนิค้า
บรกิารท่�ไดูร้บั

ท่�สำ่งเสำริมและสำนับสำน่นการพััฒนาบ่คลากรท่กคนของบริษััทฯ 
รวมทั�งดููแลพันักงานดู้วยความเสำมอภาคเคารพัในสำิทธิิมน่ษัยชน  
สำร้างสำภาพัแวดูล้อมในการทำางานท่�ดู่ ม่ความปลอดูภัย จ่ายค่า 
ผิลต่อบแทน และสำวัสำดิูการท่�เห์มาะสำม และเปน็ธิรรมต่ามต่ำาแห์น่ง 
ห์น้าท่�และความรบัผิดิูชอบ

กลุ่มพนักงาน

กลุ่มลูกค้า

คู่ค้าและเจ้าหนี�

บริการลูกค้าดู้วยความสำ่ภาพั ม่ความกระตื่อรือร้น พัร้อมให้์ 
การบรกิาร ต่อ้นรบัดู้วยความจรงิใจ เต็่มใจ ต่ั�งใจ และใสำใ่จ ดูแูลผิูร้บั
บรกิารดูจ่ญาต่สิำนิท บรกิารดูว้ยความรวดูเรว็ ถึกูต่อ้ง และน่าเชื�อถืึอ

ไม่เรย่กห์รอืรบัการจ่ายผิลประโยชน์ใดู ๆ ท่�ไมส่ำจ่รติ่ในการค้ากับคูค่า้
และเจ้าห์น่� ต่ามห์ลกันโยบายการต่อ่ต้่านการท่จรติ่และคอรปัชั�น

รักษัาความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพืั�อประโยชน์ของต่นเอง 
ห์รอืผิูท่้�เก่�ยวข้องโดูยมชิอบ

เปิดูเผิยขอ้มลูให้์แกคู่ค่า้และเจ้าห์น่�ทราบ ทันท่ท่�พับข้อมลูการท่จรติ่ 
ท่�เก่�ยวข้อง โดูยจะดูำาเนินการแก้ปญัห์ารว่มกันอย่างรวดูเรว็

ให้์ข้อมูลข่าวสำารท่�ถูึกต่้อง เพ่ัยงพัอ และทันต่่อเห์ต่่การณ์แก่ลูกค้า 
เพืั�อให้์ทราบเก่�ยวกับบรกิาร โดูยไม่ม่การโฆษัณาเกินความเป็นจรงิ
ท่�เป็นเห์ต่่ให้์ลูกค้าเข้าใจผิิดูเก่�ยวกับค่ณภาพั ห์รอืเงื�อนไขใดู ๆ ของ
การบรกิารของบรษิัทัฯ

ปฏิิบัต่ติ่ามเงื�อนไข และข้อต่กลงกันอย่างเครง่ครดัู กรณ่ท่�ไม่สำามารถึ 
ปฏิิบัติ่ต่ามไดู้บรษิััท จะแจ้งให้์ทราบล่วงห์น้าทันท่ โดูยจะพิัจารณา
ห์าแนวทางการแกป้ญัห์ารว่มกัน

ให้์คำาแนะนำาเก่�ยวกับวิธิก่ารให้์บรกิารของบรษิัทัฯ ให้์มป่ระสำทิธิภิาพั
และเปน็ประโยชน์กับลกูคา้สำงูสำดู่
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บรษิัทัไดู้ย้ดูมั�นในการปฏิิบติั่ต่อ่ธินาคาร สำถึาบันการเงิน และเจ้าห์น่�
รวมถ้ึงเจ้าห์น่�คำาประกัน ดู้วยความซืึ่�อสำัต่ย์และชำาระเงินกู้ยืมและ
ดูอกเบ่�ยจ่าย ต่รงต่ามกำาห์นดูเวลา และบรษิััทไดู้กำาห์นดูกลย่ทธิ์ใน
การบรหิ์ารเงินท่น เพืั�อปอ้งกันมิให้์บรษิัทัอยูใ่นฐานะท่�ยากลำาบากใน

บรษิัทัมน่โยบายท่�จะปฏิิบัต่ติ่อ่คูแ่ข่งทางการคา้ โดูยไม่ละเมิดูความลบัห์รอืลว่งรูค้วามลบัทางการคา้ของคูแ่ข่งดูว้ยวธิิฉ้่ีอฉีล บรษิัทัจ้งกำาห์นดู
นโยบายห์ลกั ดูงัน่�

บรษิััทม่นโยบายท่�จะดูำาเนินธิ่รกิจท่�เป็นประโยชน์ต่่อสำังคม โดูยคำาน้งถ้ึงผิลกระทบต่่อสำังคมโดูยรอบเขต่การประกอบธิ่รกิจ พัรอ้มทั�งยังม่
นโยบายการสำง่เสำรมิ ยกระดัูบคณ่ภาพัช่วิต่ของสำงัคม ให้์มค่ณ่ภาพัช่วิต่ท่�ดูข้่�นพัรอ้ม ๆ กับการเติ่บโต่ของบรษิัทั

การชำาระห์น่�คนืแก่ธินาคาร สำถึาบันการเงิน และเจ้าห์น่�รวมถ้ึงเจ้าห์น่�
คำาประกัน รวมทั�งบรษิัทัไดู้ปฏิิบัต่ติ่ามเงื�อนไขต่า่ง ๆ ท่�ระบ่ในสำญัญา
เงินกู้ยืมและข้อต่กลงต่า่ง ๆ อย่างเครง่ครดัู

กลุ่มธนาคาร สถืาบันการเงิน และเจ้าหนี�อื�น ๆ

คู่แข้่ง

สังคม

ประพัฤติ่ปฏิิบัต่ภิายใต้่กรอบการแขง่ขันท่�ดู่

ไมท่ำาลายชื�อเสำย่งของคูแ่ข่งทางการค้าดู้วยการกลา่วห์าในทางรา้ย

ไมแ่สำวงห์าข้อมูลท่�เปน็ความลบัของคูแ่ข่ง ดูว้ยวิธิท่่�ไม่สำจ่รติ่ห์รอืไม่เห์มาะสำม

บรษิััทม่นโยบายสำนับสำน่นและสำ่งเสำรมิการแข่งขันทางการค้าอย่างเสำรแ่ละเปน็ธิรรม

1

3

2

4

บรษิัทัฯ ไมย่อมรบัการคอรร์ปัชั�นใดู ๆ ทั�งสำิ�น โดูยครอบคลม่ถึง้ธิร่กิจและ
รายการทั�งห์มดูในท่กประเทศและท่กห์น่วยงานท่�เก่�ยวข้อง คณะกรรมการ 
ผิูบ้รหิ์าร และพันักงานของ บรษิัทั พัลาสำต่คิ และห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน) 

ไมท่ำาพัฤติ่กรรมใดู ท่�เปน็การแสำดูงถ้ึงเจต่นาว่าเปน็การท่จรติ่คอรร์ปัชั�น 
การให้์ ห์รอืรบัสำินบน แก่เจ้าห์น้าท่�ของรฐัและเอกชนห์รอืผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ย 
ท่�เก่�ยวข้องกับบรษิััทฯ เพืั�อให้์ไดู้มาห์รอืคงไว้ซ้ึ่�งธิ่รกิจห์รอืข้อไดู้เปรย่บ
ทางการแขง่ขัน ห์รอืเพืั�อประโยชน์ของต่นเองและผิูท้่�เก่�ยวข้อง

บรษิัทัฯ จะให้์ความเปน็ธิรรมและค่ม้ครองบ่คคลท่�ปฏิิเสำธิการคอรร์ปัชั�น 
ห์รือแจ้งเบาะแสำเรื�องการคอร์รัปชั�นให้์กับบริษััทฯ ต่ามท่�กำาห์นดูไว้ใน
มาต่รการค่้มครองผิู้ร้องเร่ยน ห์รือผิู้ท่�ให้์ความร่วมมือในการรายงาน
การท่จรติ่คอรร์ปัชั�น

ผิูท่้�กระทำาการท่จรติ่คอรร์ปัชั�น เปน็การกระทำาผิดิูจรรยาบรรณ ซ้ึ่�งจะต่อ้ง
ไดูร้บัการพิัจารณาบทลงโทษัต่ามระเบ่ยบวา่ดูว้ยวินัยพันักงานของบรษิัทัฯ 
ท่�กำาห์นดูไว้ และอาจไดูร้บัโทษัต่ามกฎห์มายห์ากการกระทำานั�นผิดิูกฎห์มาย

ไมล่ะเลยห์รอืเพิักเฉีย เมื�อพับเห็์นการกระทำาท่�เข้าขา่ยการท่จรติ่คอรร์ปัชั�น 
ท่�เก่�ยวข้องกับบริษััทฯ โดูยถึือเป็นห์น้าท่�ท่�ต่้องแจ้งให้์ผิู้บังคับบัญชา 
ห์รือบ่คคลท่�รับผิิดูชอบทราบ และให้์ความร่วมมือในการต่รวจสำอบ 
ขอ้เท็จจรงิต่า่ง ๆ

และบรษิัทัยอ่ย ต่อ้งปฏิิบัต่ติ่ามนโยบายการต่อ่ต่า้นท่จรติ่ คอรร์ปัชั�นอย่าง
เครง่ครดัู ห้์ามเข้าไปเก่�ยวข้องกับเรื�องคอรร์ปัชั�นท่กรูปแบบ ทั�งทางต่รง
และทางออ้ม โดูย

นโยบายและแนวิทางปฏิิบัติเกี�ยวิกับการต่อต้านการคอรร์ปัชั�น

การทุจรติคอรร์ปัชั�น หรอื คอรร์ปัชั�น
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บรษิััทฯ จัดูให้์ม่กระบวนการต่รวจสำอบและระบบการควบค่มภายในท่�
เห์มาะสำมและม่ประสำิทธิิภาพั อย่างสำมำาเสำมอเพืั�อป้องกันมิให้์ม่การ
คอรร์ปัชั�น

เพืั�อให้์เกิดูความชัดูเจนในการดูำาเนินการ ในเรื�องท่�ม่ความเสำ่�ยงสำูงกับ
การเกดิูคอรร์ปัชั�น กรรมการบรษิัทั ผิูบ้รหิ์าร และพันักงานท่กระดัูบของ
บรษิัทั ต้่องปฏิิบติั่ห์น้าท่�ดูว้ยความระมัดูระวัง ในเรื�องดัูงต่อ่ไปน่�

1.8.1 การให์ค้วามช่วยเห์ลอืทางการเมือง 

1.8.2 การบรจิาคเพืั�อการก่ศล (Donation) และเงินสำนับสำนน่ (Sponsorships) บรษิัทัฯ มแ่นวปฏิิบัต่ดัิูงน่�

การให้์ความช่วยเห์ลือทางการเมือง (Political Contributions) 
ห์มายถ้ึง การให้์การสำนับสำน่นทางการเงิน สำิ�งของ และการเข้ารว่ม
กิจกรรม ต่ลอดูจนการสำ่งเสำริมให้์พันักงานเข้าร่วมกิจกรรมทาง 

บรษิัทัฯ ต่ระห์นักถึง้ความสำำาคญัในการเผิยแพัร ่ให้์ความรู ้และทำาความ
เข้าใจกับบ่คคลท่�ต่้องปฏิิบัต่ิห์น้าท่�ท่�เก่�ยวข้องกับบรษิััทฯ ห์รอือาจเกิดู
ผิลกระทบต่อ่บรษิัทัฯ ในเรื�องท่�ต้่องปฏิิบัติ่ให้์เปน็ไปต่ามนโยบายต่อ่ต้่าน
ท่จรติ่คอรร์ปัชั�นน่�

บรษิััทฯ จัดูให้์ม่กระบวนการบรหิ์ารทรพััยากรบ่คคล ท่�สำะท้อนถึ้งความ
ม่่งมั�นของบรษิััทฯ ต่่อมาต่รการต่่อต่้านการท่จรติ่คอรร์ปัชั�นต่ั�งแต่่การ
คัดูเลือก การอบรม การประเมินผิลงาน การให์้ผิลต่อบแทนและการ
เลื�อนต่ำาแห์น่ง

1) บรษิััทฯ ดูำาเนินธิ่รกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดูยจะไม่ให้์  
 การสำนับสำนน่ห์รอืกระทำาการอนัเปน็การฝ่กัใฝ่ ่พัรรคการเมืองใดู 
 พัรรคการเมืองห์น้�ง

1) การบรจิาคเพืั�อการก่ศลทั�งในรูปแบบของการให้์ความช่วยเห์ลือ 
 ทางการเงิน ห์รอืรูปแบบอื�น ๆ เช่น การให้์ความรู ้ห์รอืสำละเวลา  
 เปน็ต้่น บรษิัทัฯ สำามารถึกระทำาไดู้โดูยอาจเปน็สำว่นห์น้�งในกิจกรรม

2) บรษิัทัฯ ไม่สำนับสำนน่ทางการเงินห์รอืสำิ�งของให้์แก่พัรรคการเมือง  
 นักการเมือง ห์รือผิู้สำมัครรับเลือกต่ั�งทางการเมืองใดู ๆ โดูยม่ 
 วัต่ถ่ึประสำงค์เพืั�อเอื�อประโยชน์ทางธิร่กิจให้์กับบรษิัทั

2) การให้์เงินสำนับสำน่นไม่ว่าจะเป็นเงิน ห์รอืทรพััย์สำิน แก่กิจกรรม 
 ห์รอืโครงการใดู จะต้่องดูำาเนินการดู้วยความโปรง่ใสำและถูึกต้่อง 
 ต่ามกฎห์มาย ต้่องระบ่ชื�อผิู้ให้์ในนามบรษิััทฯ เท่านั�น โดูยผิ่าน 
 ขั�นต่อนการอนมั่ต่ติ่ามระเบ่ยบของบรษิัทัฯ ท่�กำาห์นดูไว้ และมั�นใจ 
  ว่าการให้์เงินสำนับสำน่นดูังกล่าว จะไม่ถูึกนำาไปใช้เปน็วิธิ่การห์ล่ก 

3) พันักงานม่สำิทธิิเสำร่ภาพัในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
  ภายใต่้บทบัญญัต่ิแห่์งรฐัธิรรมนูญ แต่่จะต้่องไม่แอบอ้างความ 
 เป็นพันักงาน ห์รอืนำาทรพััย์สำิน อ่ปกรณ์ห์รอืเครื�องมือใดู ๆ ของ 
 บรษิััทไปใช้เพืั�อประโยชน์ในการดูำาเนินการใดู ๆ ในทางการเมือง  
 ห์ากเข้ารว่มจะต่้องพ้ังระมัดูระวังไม่ให้์การดูำาเนินการใดู ๆ ทำาให้์ 
 เกิดูความเข้าใจว่าบรษิััทไดู้ ให้์การสำนับสำน่นห์รอืฝ่ักใฝ่่ในพัรรค  
 การเมืองใดูพัรรคการเมืองห์น้�ง

การเมืองในนามบรษิัทั เพืั�อให้์ไดูม้าซ้ึ่�งความไดูเ้ปรย่บทางธิร่กิจทางการค้า 
ทั�งน่�บรษิัทัฯ มแ่นวปฏิิบัติ่ ดูงัน่�

เล่�ยงในการให้์สำนิบน ทั�งน่�การให้์เงินสำนับสำนน่นั�นต่อ้งมวั่ต่ถ่ึประสำงค์ 
เพืั�อเป็นการประชาสำัมพัันธิ์ สำ่งเสำรมิธิ่รกิจ และภาพัลักษัณ์ท่�ดู่ของ 
บรษิััทฯ โดูยอาจกระทำาไดู้ห์ลายรูปแบบ เช่น การสำนับสำนน่กิจกรรม
ทางวัฒนธิรรม กิจกรรมเพืั�อสำงัคมและสำิ�งแวดูลอ้ม กจิกรรมเพืั�อการ
ศก้ษัาและก่ฬา เปน็ต่น้

ต่อบแทนสำงัคม ต่ลอดูจนการประชาสำมัพัันธิแ์ละเสำรมิสำรา้งภาพัลกัษัณ์
ท่�ดูใ่ห้์แก่บรษิัทั โดูยมิไดูม่่้งห์วังผิลต่อบแทนทางธิร่กิจ
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1.8.3 ของขวัญ และคา่ใช้จ่ายเล่�ยงรบัรอง (Gift, Entertainment)

1) กรรมการ ผิูบ้รหิ์าร และพันักงาน สำามารถึให้์ของขวัญและเล่�ยงรบัรองพัันธิมิต่รทางธิร่กิจไดู้ ห์ากเขา้เงื�อนไขท่กข้อ ดูงัต่อ่ไปน่�

บรษิัทัฯ ต่ระห์นักดูว่่าการสำรา้งความสำมัพัันธิท่์�ดูกั่บพัันธิมิต่รทางธิร่กิจเปน็สำิ�งสำำาคญัท่�จะนำามาซ้ึ่�งความสำำาเรจ็อย่างต่อ่เนื�องของบรษิัทั 
บรษิัทัจ้งไดู้กำาห์นดูแนวปฏิิบัติ่ดูงัน่�

2) กรรมการบรษิัทั ผิูบ้รหิ์าร และพันักงานบรษิัทั สำามารถึรบัของขวัญ   
 ห์รอืผิลประโยชน์ใดู ๆ ต่ามเทศกาล ห์รอื ธิรรมเน่ยมปฏิิบัติ่ปกต่ิ 
 โดูยจะต่อ้งมมู่ลคา่ไม่เกิน 3,000 บาท (สำามพัันบาท) ทั�งน่� ของขวญั 

ไมเ่ปน็การกระทำาเพืั�อครอบงำา ชักนำา ห์รอืต่อบแทนบ่คคลใดู ๆ เพืั�อไดูม้าซ้ึ่�งความไดูเ้ปรย่บ ผิา่นการกระทำาท่�ไมเ่ห์มาะสำม ห์รอืแอบแฝ่ง
เพืั�อให้์ไดูม้าซ้ึ่�งการช่วยเห์ลอืห์รอืผิลประโยชน์

เปน็ไปต่ามกฎห์มายท่�เก่�ยวข้อง ระเบ่ยบ และห์ลกัเกณฑ์ข์องบรษิัทัต่ามท่�กำาห์นดูไว้

เปน็การให้์ในนามบรษิัทั ไม่ใช่ในนามของพันักงาน และกระทำาอย่างเปดิูเผิย ไม่ปกปิดู

ประเภท และ มูลค่ามค่วามเห์มาะสำม ถูึกต้่องต่ามกาลเทศะ เช่น กรณ่ท่�อยู่ระห์ว่างการประกวดูราคา งดูการให้์ของขวญั
ห์รอืเล่�ยงรบัรองกับเจ้าห์น้าท่�รฐั พันักงานของบรษิัทั ห์รอืห์น่วยงานท่�เก่�ยวข้อง

เห์มาะสำมกับสำถึานการณ์ เช่น การให้์ของขวญัเลก็ ๆ น้อย ๆ ในช่วงเทศกาลสำำาคญัซ้ึ่�งเปน็ธิรรมเน่ยมปฏิิบัติ่

ห์ากอยูใ่นสำถึานการณ์ท่�ไม่อาจปฏิิเสำธิการรบัของขวัญห์รอืผิลประโยชน์
ดูังกล่าวไดู้ในขณะนั�น ผิู้รบัต่้องแจ้งผิู้บังคับบัญชาทันท่ และจัดูทำา 
รายงานการรบัของขวัญ และสำ่งของขวัญดูังกล่าวให้์สำำานักกำากับ

ท่�รับไดู้จะต่้องไม่เป็นเงินสำดู ห์รือเท่ยบเท่าเงินสำดู เช่น บัต่รกำานัล
บัต่รของขวญั เปน็ต่น้

ดููแลและเลขาน่การบรษิััท เพืั�อนำาไปเป็นของรางวัลให้์กับพันักงาน
ในเทศกาลสำำาคัญ ห์รอื ขออนมั่ต่นิำาไปบรจิาคเพืั�อสำาธิารณก่ศลต่อ่ไป
ต่ามความเห์มาะสำม

บรษิััทฯ จัดูให้์ม่มาต่รการในการแจ้งเบาะแสำห์รอืข้อรอ้งเรย่น เก่�ยวกับ 
การกระทำาผิิดูกฎห์มาย จรรยาบรรณทางธิ่รกิจ ห์รอื พัฤติ่กรรมท่�อาจ
สำอ่ถ้ึงการท่จรติ่คอรร์ปัชั�นของกรรมการ ผิูบ้รหิ์าร ห์รอืพันักงานในองค์กร
โดูยจัดูช่องทางการสำื�อสำารท่�ห์ลากห์ลายช่องทาง เพืั�อเปิดูโอกาสำให้์พันักงาน
และผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยสำามารถึแจ้งเบาะแสำ ห์รอืข้อรอ้งเรย่น มายังบรษิััทฯ 

ช่องทางการรบัแจ้งเบาะแสำห์รอืรอ้งเรย่นการท่จรติ่คอรร์ปัชั�น บรษิัทัฯ ไดู้กำาห์นดูช่องทางการแจ้งเบาะแสำห์รอืรบัข้อรอ้งเรย่น ไว้ดัูงน่�

 ทางไปรษัณ่ย์

 ทางเว็บไซึ่ต่ข์องบรษิัทั www.tpacpackaging.com

กลอ่งรบัข้อเสำนอแนะ/ความคดิูเห็์น/ข้อรอ้งเรย่น ภายในบรษิัทั

 ทางอเ่มล์
นำาสำง่ท่� สำำานักงานเลขานก่ารบรษิัทั
 บรษิัทั พัลาสำติ่ค และห์บ่ห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน)
 ชั�น 4 บรษิัทั พัลาสำติ่ค และห์บ่ห่์อไทย จำากดัู (มห์าชน) เลขท่� 77 
 ซึ่อยเท่ยนทะเล 30 ถึนนบางขน่เท่ยนชายทะเล แขวงท่าข้าม 
 เขต่บางขน่เท่ยน กรง่เทพัฯ 10150

สำำานักงานเลขานก่ารบรษิัทั : Secretary@tpacpackaging.com
ฝ่า่ยงานต่รวจสำอบ : ethics@tpacpackaging.com 

ไดู้สำะดูวกและเห์มาะสำม โดูยผิู้แจ้งเบาะแสำห์รอืผิู้รอ้งเรย่นจะต้่องระบ่ 
รายละเอ่ยดูของเรื�องท่�แจ้งเบาะแสำห์รือข้อร้องเร่ยน พัร้อมชื�อ ท่�อยู่ 
ห์มายเลขโทรศัพัท์ท่�สำามารถึติ่ดูต่อ่ไดู ้สำง่มายังช่องทางการรบัเรื�องต่าม
ท่�บรษิัทัฯ กำาห์นดู

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรอืข้้อรอ้งเรยีน2
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บริษััทม่ห์น้าท่� ในการเปิดูเผิยสำารสำนเทศทั�งท่� เป็นสำารสำนเทศ
ทางการเงิน และไมใ่ช่ทางการเงินอยา่งครบถ้ึวน เพ่ัยงพัอ เชื�อถึอืไดู ้
และทันเวลา เพืั�อให้์ผิู้ถืึอห้่์น และผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยของบริษััทฯ ไดู้รับ
สำารสำนเทศอย่างเท่าเท่ยมกัน รวมทั�งจัดูทำาและปรบัปร่งข้อมูลบน

บรษิััทฯ เปิดูเผิยข้อมูลสำารสำนเทศให้์แก่ผิู้ถึือห้่์นและผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ย
ท่กกล่่มอย่างสำมำาเสำมอ โดูยข้อมูลท่�เปิดูเผิยจะต่้องม่สำาระสำำาคัญท่�
ถูึกต่้อง ครบถ้ึวน และทันเวลา ทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั
ซ้ึ่�งสำอดูคล้องกับ กฎห์มายและกฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง ต่ลอดูจน 

ฝ่า่ยนักลงท่นสำัมพัันธิ์ม่ห์น้าท่�ห์ลักในการรบัผิิดูชอบในการติ่ดูต่่อสำื�อสำารและประชาสำัมพัันธิ์กับฝ่า่ยต่่าง ๆ  ต่ลอดูจนเปิดูเผิยข้อมูลเก่�ยวกับ
กิจการและผิลการดูำาเนินงานของบรษิัทั

เว็บไซึ่ต่์ของบรษิััทฯ ให้์ม่ความครบถึ้วนและทันต่่อเห์ต่่การณ์ โดูย 
สำารสำนเทศของบรษิัทัฯ จะต่อ้งจดัูทำาข้�นอย่างรอบคอบมค่วามชัดูเจน
ถูึกต้่อง และโปรง่ใสำ ดู้วยภาษัาท่�กระชับและเข้าใจง่าย

ห์ลกัการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู ่ ผิา่นการเปิดูเผิยข้อมูลในรปูแบบต่า่ง ๆ 
เพืั�อแสำดูงถ้ึงความโปรง่ใสำในการดูำาเนินธิร่กิจของบรษิัทัการรายงาน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

การรายงานข้้อมูลสารสนเทศข้องบรษิัท

ฝ่่ายนักลงทุนสัมพันธ์

การเปิดเผยข้้อมูลและควิามโปร่งใส

ห์น้าท่�และความรับผิิดูชอบของคณะกรรมการบริษััท รวมถ้ึงการ
กำาห์นดูนโยบาย วิสำัยทัศน์ พัันธิกิจ ค่านิยม กลย่ทธิ์ และเป้าห์มาย
การดูำาเนินงานของบรษิััทฯการกำากับดููแล และการประเมินผิลการ
บรหิ์ารจัดูการของฝ่า่ยบรหิ์าร โดูยมจ่ดู่ประสำงค์เพืั�อเพิั�มมูลคา่ให์แ้ก่
ผิูถื้ึอห้่์นในระยะยาวในการน่� คณะกรรมการบรษิัทัต่อ้งมั�นใจว่ามก่าร
ปฏิิบัต่หิ์น้าท่�ภายใต้่กฎห์มายวตั่ถ่ึประสำงค์ และข้อบังคบับรษิัทั รวมถึง้
ยังต่อ้งต่ระห์นักถ้ึงการกำากบัดูแูลกิจการ ความขัดูแยง้ทางผิลประโยชน์
จรยิธิรรมและจรรยาบรรณทางธิร่กิจ

คณะกรรมการบรษิัทัมค่วามม่่งมั�นให้์บรษิัทัฯ เปน็องคก์รชั�นนำา ท่�ไดูร้บั
การยอมรับในระดัูบสำากลว่าเป็นบริษััทท่�ประสำบความสำำาเร็จมาก
ท่�สำดู่แห่์งห์น้�งในประเทศไทย โดูยดูำาเนินธิร่กิจท่�มค่วามห์ลากห์ลาย 

ดู้วยการบริห์ารจัดูการท่�แข็งแกร่งและบ่คลากรท่�ม่ความรู้ความ
สำามารถึ ทั�งน่�คณะกรรมการบริษััทม่ภาวะผิู้นำา วิสำัยทัศน์ ม่ความ
เปน็อสิำระในการต่ดัูสำนิใจและรบัผิดิูชอบต่ามห์น้าท่�ในการกำากบัดูแูล
กิจการให้์เกิดูประโยชน์สำงูสำดู่ต่อ่ผิูถื้ึอห้่์นโดูยรวม โดูยมก่ารแบ่งแยก
ห์น้าท่�ระห์ว่างคณะกรรมการบรษิัทัและฝ่า่ยบรหิ์ารไว้อยา่งชัดูเจน

ในปี 2563 ท่�ประช่มคณะกรรมการไดู้มก่ารทบทวนวสิำยัทัศน์ พัันธิกจิ
และค่านิยม และเปา้ห์มายในระยะยาวของบรษิัทั โดูยคณะกรรมการ 
บรษิััทไดู้ให้์ความสำำาคัญในการต่ิดูต่ามดููแลให้์ม่การนำากลย่ทธิ์และ
แผินธิ่รกิจของบรษิััทฯ ไปปฏิิบัต่ิ โดูยคำาน้งถึ้งประโยชน์สำูงสำ่ดูของ 
บรษิัทัฯ และผิูถื้ึอห้่์นเปน็สำำาคญั

ควิามรับผิดชอบข้องคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิัทั ประกอบดู้วยคณะกรรมการอสิำระ จำานวน 3 ท่าน 
และคณะกรรมการท่�ไม่ใช่ผิู้บริห์าร 2 ท่าน และกรรมการท่�เป็น 
ผิูบ้รหิ์าร 2 ท่าน และประธิานกรรมการเปน็ ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์าร 
นอกจากน่� ไดู้จัดูต่ั�งคณะกรรมการช่ดูย่อย ไดู้แก่ คณะกรรมการ
ต่รวจสำอบ คณะกรรมการสำรรห์าและพิัจารณาค่าต่อบแทน
คณะกรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง และคณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการ 
ทั�งน่�คณะกรรมการต่รวจสำอบต้่องประกอบดู้วยกรรมการอิสำระ
ทั�งห์มดู จำานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดูยคณะกรรมการต่รวจสำอบ

อย่างน้อย 1 ท่าน ท่�ม่ความรูแ้ละประสำบการณ์เพืั�อทำาห์น้าท่�ในการ
สำอบทานความน่าเชื�อถึอืของงบการเงิน

คณะกรรมการสำรรห์าและพิัจารณาคา่ต่อบแทน จะต่อ้งประกอบดูว้ย
ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่เกิน 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสำระ
มากกว่า 1 ใน 3

องค์ประกอบคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย
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บรษิัทัฯ จะจัดูให้์มก่ารปฐมนิเทศกรรมการท่�เข้ารบัต่ำาแห์น่งกรรมการ
ให์ม ่ ในคณะกรรมการบรษิัทัต่ามแผินการพััฒนากรรมการท่�กำาห์นดู
โดูยคณะกรรมการสำรรห์าและพิัจารณาคา่ต่อบแทน เพืั�อให้์กรรมการ

คณะกรรมการบริษััทม่กำาห์นดูให้์จัดูประช่มไม่ต่ำากว่า 6 ครั�ง 
ใน 1 ปีบัญช่ ต่ามต่ารางการประช่มท่�กำาห์นดูไว้ล่วงห์น้าทั�งปี 
นอกจากน่� บรษิััทฯ ยังสำ่งเสำรมิและสำนับสำน่นให้์กรรมการแต่่ละท่าน
เข้ารว่มประช่มคณะกรรมการบรษิััทอย่างน้อยรอ้ยละ 75 ของการ
ประช่มคณะกรรมการทั�งห์มดูในรอบปีบัญช่เว้นแต่่ในกรณ่ม่เห์ต่ ่
อนัจำาเปน็ห์รอืสำมควรซ้ึ่�งทำาให้์ไม่สำามารถึเขา้รว่มประช่มไดู ้โดูยบรษิัทัฯ
สำ่งเสำรมิให้์ม่การจัดูสำ่งเอกสำารประกอบการประช่มให้์แก่กรรมการ

บริษััทฯ สำ่งเสำริมให้์กรรมการพััฒนาความรู้ความสำามารถึอย่าง 
ต่่อเนื�องและเพ่ัยงพัอ โดูยคณะกรรมการสำรรห์าและพิัจารณา 
ค่าต่อบแทน ไดูอ้นม่ติั่แผินการพััฒนากรรมการ เพืั�อพััฒนาความรู้
ความสำามารถึของกรรมการปจัจ่บนัและกรรมการเขา้ดูำารงต่ำาแห์น่ง

ให์ม่ไดู้ทราบและเข้าใจถึ้งประวัต่ิความเปน็มาของบรษิััท โครงสำรา้ง 
นโยบาย กฏิระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง และขอบเขต่อำานาจห์น้าท่�ท่�คณะ
กรรมการรบัผิดิูชอบ

ล่วงห์น้าอย่างน้อย 5 วันทำาการก่อนวันประช่ม เพืั�อให้์กรรมการม่
เวลาในการศก้ษัาข้อมูล

สำำาห์รบัคณะกรรมการช่ดูย่อยต่่าง ๆ คณะกรรมการต่รวจสำอบจะม่
กำาห์นดูจัดูประช่มเป็นประจำาท่กไต่รมาสำและเพิั�มเต่ิมต่ามความ
เห์มาะสำม สำำาห์รบัคณะกรรมการช่ดูย่อยอื�น ๆ จะจัดูข้�นอย่างน้อยปี
บัญช่ละ 2 ครั�ง

ให์ม่ ให้์เข้าใจเก่�ยวกับธิ่รกิจของบรษิััท บทบาทห์น้าท่�ของกรรมการ
และพััฒนาการต่า่ง ๆ ท่�สำำาคัญ ต่ลอดูจนสำนับสำนน่ให้์เขา้อบรมห์ลกัสำตู่ร 
ห์รือกิจกรรมต่่าง ๆ กับสำมาคมสำ่งเสำริมกรรมการบริษััทไทย ห์รือ
ห์น่วยงานอื�น ๆ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

การประชุมคณะกรรมการบรษิัทและกรรมการชุดย่อย

การพัฒนาควิามรูค้วิามสามารถืข้องกรรมการ

คณะกรรมการบรษิััทจะจัดูให้์ม่การประเมินผิลการปฏิิบัต่ิงานของ
คณะกรรมการบรษิัทัและคณะกรรมการช่ดูย่อยประจำาปี ทั�งในรปูแบบ
การประเมินแบบทั�งคณะและแบบรายบ่คคล เพืั�อให้์คณะกรรมการ
บรษิัทัไดู้พิัจารณาทบทวนผิลงานปญัห์า และอป่สำรรคในการดูำาเนิน
งานระห์ว่างปีท่�ผ่ิานมา เพืั�อนำามาแก้ไขและเพิั�มเต่ิมประสำิทธิิภาพั
การทำางาน ซ้ึ่�งห์ลกัเกณฑ์ก์ารประเมินคณะกรรมการทั�งคณะ แบ่งออก
เปน็ 6 หั์วข้อ ไดูแ้ก่
 โครงสำรา้งและคณ่สำมบัต่ขิองคณะกรรมการ
 บทบาท ห์น้าท่� และความรบัผิดิูชอบของคณะกรรมการ
 การประช่มคณะกรรมการ
 การทำาห์น้าท่�ของคณะกรรมการ
 ความสำมัพัันธิกั์บฝ่า่ยจัดูการ
 การพััฒนาต่นเองของคณะกรรมการและการพััฒนาผิูบ้รหิ์าร 

แบบประเมินคณะกรรมการรายบ่คคล ซ้ึ่�งห์ลักเกณฑ์์การประเมิน
คณะกรรมการรายบ่คคล แบ่งออกเปน็ 3 หั์วข้อ ไดูแ้ก่
 โครงสำรา้งและคณ่สำมบัติ่ของคณะกรรมการ
 การประช่มของคณะกรรมการ
 บทบาท ห์น้าท่� และความรบัผิดิูชอบของคณะกรรมการ

เมื�อกรรมการแต่่ละท่านไดู้ต่อบแบบประเมินต่นเองแบบทั�งคณะ
และรายบค่คลเรย่บรอ้ยแลว้ สำำานักเลขานก่ารบรษิัทัจะรวบรวมคะแนน 
และสำร่ปผิลคะแนนของการประเมินคณะกรรมการบริษััทแบบทั�ง
คณะต่่อท่�ประช่มคณะกรรมการบรษิััท เพืั�อพัิจารณารบัทราบและ
ห์าวิธิ่แก้ไขปรบัปร่งในสำ่วนท่�ไดู้คะแนนยังไม่เปน็ท่�น่าพัอใจ เพืั�อเปน็
แนวทางแก้ไขการดูำาเนินงานในปีถัึดูไป คะแนนในปี 2563 มค่ะแนน
เฉีล่�ยดูงัน่�

การประเมินผลการปฏิิบัติงานข้องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ทั�งคณะ รายบุคคล

คณะกรรมการบรษิััท 96.37% 97.73%
คณะกรรมการต่รวจสำอบ 97.36% 97.36%
คณะกรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน 97.36% 97.70%
คณะกรรมการบรหิ์ารความเสำ่�ยง 94.86% 87.50%
คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ 98.48% 97.70%

*(เกณฑ์์ 90 - 100% ห์มายถ้ึง ดูเ่ลศิ, 76 - 89% ห์มายถ้ึง ดูม่าก, 66 - 75% ห์มายถ้ึง ดู,่ 50 - 65% ห์มายถ้ึง พัอใช้, ต่ำากว่า 50% 
ห์มายถ้ึง ควรปรบัปรง่)
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บรษิััทม่การจัดูให้์คณะกรรมการม่การประเมินผิลงานของประธิาน
เจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารประจำาปี โดูยมห่์ลกัเกณฑ์ใ์นการประเมิน 10 หั์วข้อ 
ดูงัน่�
 ความเปน็ผิูน้ำา
 การกำาห์นดูกลยท่ธิ์
 การดูำาเนินงานต่ามกลย่ทธิ์
 ผิลประกอบการและการวางแผินทางการเงนิ
 ความสำมัพัันธิกั์บคณะกรรมการ
 ความสำมัพัันธิกั์บองค์กรภายนอก
 การบรหิ์ารทรพััยากรบ่คคลและความสำมัพัันธิ์
 แผินการสำบืทอดู
 ความรูค้วามเขา้ใจเก่�ยวกับผิลติ่ภณัฑ์์
 คณ่สำมบติั่สำว่นบ่คคล

เมื�อกรรมการแต่ล่ะท่านไดูต้่อบแบบประเมนิเลขานก่ารบรษิัทั ทำาการ 
รวบรวมผิลการประเมนิเข้าเสำนอท่�ประช่มคณะกรรมการบรษิัทัสำรรห์า 
และพัจิารณาคา่ต่อบแทน เพืั�อเปน็สำว่นห์น้�งในการพัจิารณาคา่ต่อบแทน 
และผิลการดูำาเนินงาน รวมถ้ึงห์าวิธิ่แก้ไขและปรบัปร่งในสำ่วนท่�ยัง
ไมเ่ปน็ท่�พัอใจ เพืั�อเปน็แนวทางแก้ไขในปีถัึดูไป โดูยปี 2563 สำรป่ผิล
การประเมินไดู้ ดูงัน่�

การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร

ระดับผลการ
ประเมิน

หมวิดที� 1 : รายงานสถืานะการดำาเนินงานตามเป้าหมาย

บรษิััทไดู้กำาห์นดูการดูำาเนินงานต่ามเป้าห์มาย ดูังน่�

1. เป้าห์มายในการขยายธิ่รกิจจากการวัดูผิลการดูำาเนินธิ่รกิจปกต่ิของบรษิััท ดู่มาก

2. เป้าห์มายจากการขยายธิ่รกิจโดูยทางอ้อมจากการควบรวมธิ่รกิจ เย่�ยมยอดู

หมวิดที� 2 : ประสิทธิภัาพในการวิัดผล จากแบบประเมิน 10 ข้้อ 96.9%

บรษิัทัมน่โยบายท่�จะสำง่ต่วัแทนของบรษิัทัท่�มป่ระสำบการณ์สำงู เขา้ไป 
เปน็กรรมการในบรษิััทย่อยของบรษิััท โดูยตั่วแทนอาจเปน็ประธิาน
กรรมการ ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์าร กรรมการผิู้จัดูการ กรรมการ
ผิู้บรหิ์ารระดูับสำูงห์รอืบ่คคลใดู ๆ ซ้ึ่�งม่ค่ณสำมบัต่ิเห์มาะสำมในธิ่รกิจ
ดูงักลา่ว โดูยปราศจากผิลประโยชน์ขดัูแยง้กับธิร่กิจของบรษิัทัย่อย

ในระห์ว่างปี 2563 บรษิัทั ไดู้จ่ายคา่เดิูนทางให้์กับผิูส้ำอบบัญช่เปน็เงิน 161,247.63 บาท

เห์ล่านั�น ต่ัวแทนท่�ไดู้รบัการแต่่งต่ั�งจะต่้องบรหิ์ารและจัดูการธิ่รกิจ
ของบริษััทย่อยต่ามกฎห์มายและกฏิระเบ่ยบต่ามท่�กำาห์นดูไว้ใน 
ข้อบังคับของบรษิััท และกฎห์มายของบรษิััทย่อยท่�เก่�ยวข้อง และ
ปฏิิบัต่ติ่ามนโยบาย แนวทางและข้อเสำนอแนะของ บรษิัทั พัลาสำต่คิ 
และห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน)

การกำากับดูแลการดำาเนินงานข้องบรษิัทย่อย

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าบรกิารอื�น (non-audit fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีี (audit fee)

สำานักงานสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (บาท)

2561 2562 2563

บรษิััท สำำานักงาน อว่าย จำากัดู 2,200,000 2,790,000 2,790,000

*บรษัิัทไม่ม่บ่คคลห์รอืกจิการท่�เก่�ยวขอ้งกันกับผิูส้ำอบบัญช่ห์รอืสำำานักงานสำอบบัญช่ ทั�งโดูยต่รงและโดูยออ้ม
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ความรบัผิู้ดชอบต่ิอสังคม 
และความยั�งย่น
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ความรบัผู้ดิชอบติอ่สงัคมและความยั�งยน่

บรษิัทัมน่โยบายท่�ชัดูเจนในการประกอบกิจการท่�สำจ่รติ่และเปน็ธิรรม
ภายใต้่กรอบของกฎห์มาย ซ้ึ่�งไดู้ถืึอปฏิิบัต่ิมาโดูยต่ลอดู นโยบาย
ต่อ่ต้่านการท่จรติ่และการประกาศเจต่นารมณ์ นอกจากการปฏิิบัติ่
ต่ามกฎห์มายและระเบ่ยบปฏิิบัต่ิของกรรมการกำากับห์ลักทรัพัย์
และต่ลาดูห์ลกัทรพััย์ บรษิัทัยังมค่ณะกรรมการต่รวจสำอบ ผิูส้ำอบบัญช่

บริษััทม่นโยบายและแนวทางท่�จะไม่ล่วงละเมิดูสำิทธิิมน่ษัยชน โดูยกำาห์นดูให้์กรรมการ ผิู้บริห์าร และพันักงานของบริษััท ปฏิิบัต่ิต่าม
จรรยาบรรณธิร่กิจของบรษิัทั ในเรื�องการเคารพัห์ลกัสำทิธิมินษ่ัยชน ดูงัต่อ่ไปน่�

บรษิััทม่นโยบายในการประกอบกิจการท่�สำ่จรติ่และเปน็ธิรรมภายใต้่กรอบของกฎห์มายและจรยิธิรรมทางธิร่กิจของบรษิััท ไม่เอาเปรย่บผิู้ม่
สำว่นไดูเ้สำย่และสำงัคม โดูยย้ดูถึอืการปฏิิบัติ่ดูงัน่�

ท่�ต่ลาดูห์ลกัทรพััย์ให้์การรบัรอง และผิูส้ำอบบัญช่ภายในท่�เปน็บ่คคล
ภายนอก ท่�คอยดูแูลการดูำาเนินธิร่กจิดูว้ยความโปรง่ใสำและย้ดูมั�นใน
ความถูึกต่อ้ง บรษิัทัยังมก่ารจัดูทำานโยบายการต่อ่ต่า้นการท่จรติ่และ
คอรร์ปัชั�น ซ้ึ่�งไดูเ้ปิดูเผิยไวใ้นนโยบายการกำากับดูแูลกิจการของบรษิัทั 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

การประกอบกิจการด้วิยควิามเป็นธรรม 

การต่อต้านการทุจรติ

ควิามรบัผิดชอบต่อสังคม 

การแข่งขันท่�เป็นธิรรม บรษิััทไม่ม่
นโยบายทั�งต่อ่ห์น้าและลบัห์ลงัในการ

ท่่มต่ลาดูห์รอืรวมหั์วกำาห์นดูราคา
การฮีั�วประมูล ในการขายสำินค้า
การกำาห์นดูราคาสำนิคา้จากต้่นท่น

สำนิคา้และสำามารถึแขง่ขันไดู้ 

การเคารพัสำิทธิิในทรพััย์สำินของผิู้อื�น
ไมดู่ำาเนินการใดู ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับการ

ละเมดิูทรพััย์สำนิทางปญัญาสำง่เสำรมิให้์ 
ผิู้บริห์าร พันักงาน ใช้ทรัพัยากรและ
ทรพััย์สำนิของบรษิัทัอย่างมป่ระสำทิธิภิาพั 
ใช้สำินค้าและบรกิารท่�ม่ลิขสำิทธิิ�ถึูกต่้อง 

ไมส่ำนับสำนน่สำนิคา้ห์รอืการกระทำาท่�
เปน็การละเมิดูทรพััย์สำนิทางปญัญา

การสำง่เสำรมิความรบัผิดิูชอบต่อ่สำงัคม
ในห่์วงโซ่ึ่ธิ่รกิจ โดูยการยอมรับและ
ปฏิิบัติ่ต่ามนโยบายการประกอบธิร่กิจ

ท่�สำจ่รติ่และเปน็ธิรรมของคูค้่า เช่น 
การปอ้งกนัยาเสำพัติ่ดู การปฏิิบัต่ติ่าม

กฎห์มายต่่อต่้านท่จรติ่คอรร์ปัชั�น
การใช้แรงงานเด็ูก สำต่ร ่และแรงงาน
ไม่ถูึกกฎห์มาย และสำง่ผ่ิานนโยบาย
ของบรษิัทัไปยังคูค้่าอื�นของบรษิัทั
ไดูท้ราบและต่รวจสำอบการปฏิิบัติ่

ต่ามกฎห์มายของคูค้่า

321

ปฏิิบัติ่ต่่อพันักงานบนพืั�นฐานของศักดูิ�ศรข่องความเปน็มน่ษัย์ ให้์ความเคารพัต่่อสำิทธิหิ์น้าท่�สำ่วนบ่คคล โดูยบรษิััทจะจ้างพันักงาน
โดูยต่รงไมผ่ิา่นผิูร้บัเห์มา เพืั�อทำางานในกระบวนการผิลติ่ทั�งห์มดูของบรษิัทั รบัพันักงานโดูยไมม่ข้่อจำากัดูเรื�องเพัศและอาย ่ 

ย้ดูมั�นในระบบประชาธิปิไต่ย และสำง่เสำรมิให้์พันักงานใช้สำทิธิเิลอืกต่ั�งต่ามรฐัธิรรมนญู

สำนับสำนน่และเคารพัในการปกปอ้งสำทิธิมินษ่ัยชน ระมดัูระวังดูแูลมใิห้์บรษิัทัเขา้ไปมส่ำว่นเก่�ยวข้องกบัการละเมดิูสำทิธิมินษ่ัยชน
เช่น การบังคบัใช้แรงงาน (Force labor) การใช้แรงงานเด็ูก (Child labor) รวมทั�งผิา่นไปยังผิูม้ส่ำว่นไดู้เสำย่ของบรษิัทั

แสำดูงเจต่จำานงและนโยบายในการเคารพัสำิทธิมิน่ษัยชนอย่างเปิดูเผิยต่่อคู่ค้า และผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ย

1

3

2

4
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บรษิััทม่นโยบายและแนวทางปฏิิบัต่ิท่�ชัดูเจน พัรอ้มทั�งย้ดูถืึอปฏิิบัติ่
เสำมอมาในเรื�องการจ้างงานและดููแลแรงงาน ซ้ึ่�งเปน็ห์น้�งในห้์าของ
ห์ลักการบริห์ารงาน (5 M) ของบริษััทท่�ถืึอว่าบ่คลากรของบริษััท

บรษิัทัมน่โยบายและแนวทางปฏิิบัต่ท่ิ�ชัดูเจน พัรอ้มทั�งย้ดูถึอืปฏิิบัต่เิสำมอมาในเรื�องการจา้งงานและดูแูลแรงงาน ซ้ึ่�งเปน็ห์น้�งในห้์าของห์ลกัการ
บรหิ์ารงาน (5 M) ของบรษิััทท่�ถืึอว่าบ่คลากรของบรษิััทเป็นทรพััยากรท่�สำำาคัญ ดูังนั�น จ้งย้ดูถึือปฏิิบัต่ิต่ามมาต่รฐานแรงงานไทยในเรื�อง
ต่า่ง ๆ ดัูงน่�

การปฏิิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ควิามรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วินได้เสีย

การจ้างงานและแรงงานสำมัพัันธิ ์นอกจากการพิัจารณารบัพันักงาน
โดูยไม่ม่ข้อจำากัดูในเรื�อง เพัศ อาย่ เชื�อชาต่ิ ยังม่การทำาสำัญญาจ้าง 
ท่�เป็นธิรรมถูึกต้่องต่ามกฎห์มายแรงงาน และม่การจัดูต่ั�งคณะ
กรรมการแรงงานสำัมพัันธิ์ ซ้ึ่�งเลือกต่ั�งจากพันักงานของบรษิััท ทำา
ห์น้าท่�ดููแลสำวัสำดูิการความเป็นอยู่ของพันักงาน และยังไดู้รับ
การรบัรองจากสำำานักงานมาต่รฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน

ความปลอดูภัยและช่วอนามัย บริษััทให้์ความสำำาคัญในเรื�อง
ความปลอดูภัยและสำภาพัแวดูล้อมในการงาน โดูยม่คณะกรรมการ
ความปลอดูภยัและช่วอนามยั เจ้าห์น้าท่�ความปลอดูภยัในท่กระดัูบ
คอยดููแลและให้์ม่การปฏิิบัต่ิท่�ถึูกต้่องต่ามกฎห์มายความปลอดูภัย 
จัดูอบรมให้์ความรูก้ับพันักงานท่กคนเป็นประจำาท่กปี จัดูให้์ม่การ
ต่รวจรา่งกายพันักงานประจำาปีให้์กับพันักงานท่กคน

ปฏิิบัต่ิต่่อพันักงานท่กคนอย่างเท่าเท่ยมกัน ไม่แบ่งเพัศ การศ้กษัา 
เชื�อชาต่ิ ภายใต่้ข้อปฏิิบัต่ิในคู่มือจรรยาบรรณพันักงาน ระเบ่ยบข้อ
บังคับของบรษิัทั ท่�ไดูร้บัการรบัรองจากกรมแรงงาน

บรษิัทัฯ ไดู้มก่ารจ่ายค่าต่อบแทนพันักงาน ประจำาปี 2563 ดัูงน่�

1

3

2

จำานวินพนักงาน
ณ เดือนธันวิาคม

เงินเดือน และโบนัส
(พันบาท)

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
(พันบาท)

ฝ่่ายการผิลิต่ 799 201,154 3,287
ฝ่่ายการเงินและบริห์าร, ฝ่่ายโลจิสำต่ิกสำ์ 193 103,390 2,319
ฝ่่ายการต่ลาดู 7 6,796 70
รวิม 999 311,340 5,676

สำทิธิขิองผิูถื้ึอห้่์น

การปฏิิบัติ่ต่อ่ผิูถื้ึอห้่์นอยา่งเท่าเท่ยมกัน

บทบาทของผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่

การเปิดูเผิยข้อมูลและความโปรง่ใสำ

ความรบัผิดิูชอบของคณะกรรมการ

เปน็ทรพััยากรท่�สำำาคญั ดูงันั�น จ้งย้ดูถึอืปฏิิบตั่ติ่ามมาต่รฐานแรงงาน 
ไทยในเรื�องต่า่ง ๆ ดัูงน่�
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บริษััทต่ระห์นักดู่ในเรื�องการรักษัาแวดูล้อมและการใช้ทรัพัยากร
อย่างถึูกต่้องและค่้มค่า เพืั�อเกิดูการใช้ทรพััยากรท่�ม่ประสำิทธิิภาพั
และไมก่่อเกิดูมลภาวะต่ามมา ในปี 2556 บรษิัทัไดู้เขา้รว่มโครงการ
ลดูการใช้พัลงังานไฟ้ฟ้า้กบักระทรวงพัลงังาน และดูำาเนินการต่อ่เนื�อง
จนถ้ึงปัจจ่บัน บรษิััทสำามารถึผิ่านเกณฑ์์มาต่รฐานต่ามท่�โครงการ
กำาห์นดู ซ้ึ่�งนอกจากจะไดูช่้วยลดูการใช้ทรพััยากรโดูยรวม ยังสำามารถึ

บรษิัทัฯ มโ่ครงการมอบท่นการศก้ษัาให้์กับบ่ต่รพันักงานของบรษิัทัฯ 
เพืั�อเป็นการสำนับสำน่นดู้านการศ้กษัา และช่วยแบ่งเบาภาระให้์กับ

บรษิัทั พัลาสำติ่ค และห์บ่ห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน) ไปท่�มูลนิธิคิ่ม้ครอง
เด็ูกจังห์วัดูสำมท่รสำงคราม ซ้ึ่�งต่ั�งอยู่ต่ำาบล สำวนห์ลวง อำาเภอ อมัพัวา
จังห์วัดู สำม่ทรสำงคราม  โดูยไดู้สำนับสำน่นท่นการศ้กษัา จำานวน 

การดูแลรกัษาสิ�งแวิดล้อม

โครงการรว่ิมพัฒนาชุมชนหรอืสังคม 

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

โครงการส่งเสรมิควิามรกัต่อครอบครวัิ  

ลดูต่้นท่นไดู้อ่กสำ่วนห์น้�ง นอกจากน่�ยังไดู้ปฏิิบัต่ิต่ามข้อกำาห์นดูของ
กรมควบคม่มลพัษิั กระทรวงอต่่สำาห์กรรมอย่างเครง่ครดัู ในการกำาจัดู
วัสำดู่เห์ลือใช้จากการผิลิต่ อก่ทั�งไดู้รว่มมือกับคู่ค้าของบรษิััทในการ
ดูำาเนินการดู้วย  เพืั�อลดูและป้องกันการเกิดูมลภาวะต่่อธิรรมชาต่ิ
และสำิ�งแวดูลอ้มอยา่งครบวงจร

พันักงานของบรษิัทัฯ เปน็ประจำาท่กปีนั�น สำำาห์รบัปี 2563 บรษิัทัมอบ
ท่นการศก้ษัา ดัูงน่�

20,000 บาท และบรจิาคสำิ�งของอป่โภคบรโิภคท่�จำาเปน็ และอป่กรณ์
ก่ฬา ในวันท่� 12 ธินัวาคม 2563 

ระดูับประถึมศ้กษัา ท่นละ 3,000 บาท จำานวน 40 ท่น
ระดูับมัธิยมต่้น ท่นละ 4,000 บาท จำานวน 17 ท่น
ระดูับมัธิยมปลาย/อาช่วศ้กษัา ท่นละ 5,000 บาท จำานวน 20 ท่น
ระดูับปริญญาต่ร่ ท่นละ 10,000 บาท จำานวน 6 ท่น
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การอบรม

การอบรม ช่ัวิโมงการอบรม
ภาคบังคับ (ปฐมนิเทศ) 30

ระบบการควบคม่คณ่ภาพัท่�เก่�ยวข้องกับการปฏิิบัต่งิาน 138

เสำรมิทักษัะการทำางานจากองค์กรภายนอก 66

เสำรมิทักษัะและประสำทิธิภิาพัการทำางาน 72

รวิม 306

ในปี 2563 บรษิัทัฯ ไดู้มก่ารเก็บสำถิึต่กิารเกิดูอบ่ติั่เห์ต่ภ่ายในบรษิัทั โดูยสำามารถึสำรป่ไดู้ต่ามต่าราง ดัูงน่� 

สถิืติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2563

2561 2562 2563

1. อัต่ราความถ่ึ�ในการเกิดูอ่บัต่ิเห์ต่่ 2.94 0.60 3.87

2. อัต่ราความถ่ึ�ในการเกิดูอ่บัติ่เห์ต่่ 33.83 0.90 69.21

3. ดูัชน่ความร่นแรงเฉีล่�ย 11.50 1.50 22.90

4. ดูัชน่การบาดูเจ็บพิัการ 0.10 - 0.21

5. ค่าใช้จ่ายจากอ่บัต่ิเห์ต่่ 108,513 8,788 132,860

6. ความสำูญเสำ่ยจากอ่บัต่ิเห์ต่่ 3.85 0.45 6.92

7. จำานวนครั�งท่�เกิดูอ่บัติ่เห์ต่่ 11.00 2.00 9.00

8. จำานวนวันห์ย่ดูงาน 110.00 3.00 229.00
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ปัจำจำัยความเสี�ยง
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ปจัำจำยัความเสี�ยงและกัารบรหิีารความเสี�ยง

บริษััท พัลาสำต่ิค และห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน) ไดู้จัดูประเภท
ความเสำ่�ยงท่�ม่โอกาสำเกิดูข้�นและสำ่งผิลกระทบ โดูยทางต่รงห์รือ 
ทางอ้อมต่่อบริษััท ดูังนั�น บริษััทจ้งไดู้ม่การจัดูต่ั�งคณะกรรมการ
พิัจารณาความเส่ำ�ยงข้�นเพืั�อทบทวนและพิัจารณาแนวทางปัองกัน
ปัจจัยเสำ่�ยง เพืั�อเป็นเครื�องมือในการกำากับดููแลการปฏิิบัต่ิงานของ

โดูยท่�เมด็ูพัลาสำติ่กเปน็สำว่นประกอบห์ลักของวัต่ถ่ึดิูบท่�ใช้ในการผิลิต่ 
และเป็นสำ่วนให์ญ่ของต่้นท่นสำินค้า ปัจจัยห์ลักท่�ม่สำ่วนสำัมพัันธิ์ และ 
ม่ผิลกระทบต่่อราคาเม็ดูพัลาสำติ่ค ประกอบดู้วย อ่ปสำงค์ อ่ปทาน 
เม็ดูพัลาสำต่กิ ในแต่ล่ะช่วงเวลา ซ้ึ่�งมโ่อกาสำท่�อาจเกิดูความไมส่ำมดูล่

ความเสำ่�ยงในแง่การดูำาเนินธิ่รกิจอันเป็นผิลจากกระบวนการห์รือ
นโยบายท่�ลม้เห์ลว รวมไปถ้ึงความผิดิูพัลาดูของระบบการปฏิิบัต่งิาน
ต่ลอดูระยะเวลา 35 ปี บรษิััทม่ความม่่งมั�นพััฒนาระบบการรบัรอง
ค่ณภาพั ISO 9000 และสำร้างระบบงาน รวมถ้ึงกำาห์นดูแนวการ
ปฏิิบัต่กิารไว้อย่างชัดูเจนและต่อ่เนื�องและในการดูำาเนินงานของบรษิัทั
อยู่ภายใต้่คณะกรรมการต่รวจสำอบกำากบัดูแูลและมผ่ิูต้่รวจสำอบอสิำระ
จากภายนอกท่�อยู่ในระดูบัแนวห์น้าในการต่รวจสำอบและให้์ความเห็์น

ความเสำ่�ยงในดู้านทรพััยส์ำนิ ซ้ึ่�งจะมผ่ิลกระทบโดูยต่รงต่อ่สำภาพัแวดูลอ้ม 
และสำ่�งอำานวยความสำะดูวก เช่น ภัยธิรรมชาติ่ สำภาพัอากาศท่�
เปล่�ยนแปลง และความเสำ่ยห์ายต่่อทรพััย์สำินในเห์ต่่การณ์ดูังกล่าว

บรษิัทัไดูม้แ่นวทางการปอ้งกันความเสำ่�ยงโดูยทำาประกนัความเสำ่�ยงภัย
ท่กชนิดู ครอบคลม่ถ้ึงธิร่กิจห์ย่ดูชะงัก ระยะเวลารอบกรมธิรรม์ 1 ปี 
ซ้ึ่�งเปน็ช่วงเวลาท่�ความเสำ่�ยงภัยดูงักลา่วอาจมผ่ิลจากความเสำย่ห์าย

ฝ่า่ยบรหิ์ารจัดูการให้์อยู่ในความควบคม่อยา่งเห์มาะสำม โดูยมค่ณะ
กรรมการต่รวจสำอบเป็นผิู้จัดูห์า ผิู้ต่รวจสำอบภายในและพิัจารณา
รายงานผิลการต่รวจสำอบท่�มผ่ิลกระทบต่อ่ปจัจยัเสำ่�ยง โดูยมน่โยบาย
การจัดูการความเสำ่�ยง ดัูงต่อ่ไปน่�

1. ควิามเสี�ยงจากราคาวิัตถุืดิบ

2. ควิามเสี�ยงด้านการดำาเนินธุรกิจ

ปัจจัยควิามเสี�ยง

ทำาให้์ราคาเปล่�ยนแปลง เช่น การท่�โรงงานผิู้ผิลิต่ปิดูเพืั�อซ่ึ่อมบำาร่ง 
ห์รอืเห์ต่ก่ารณ์ท่�ทำาให้์อป่ทานเปล่�ยนแปลงไป และท่�สำำาคญัอก่สำว่นห์น้�ง 
คอื ราคานำามัน ท่�มก่ารผัินผิวนต่ามกลไกลต่ลาดูโลก ซ้ึ่�งทั�ง 2 ปจัจัย
สำง่ผิลต่อ่ราคาเม็ดูพัลาสำต่กิ และสำง่ผิลต่อ่ต้่นท่นของบรษิัทั

ในเรื�องความเสำ่�ยงท่�อาจมผ่ิลกระทบดูา้นต่า่ง ๆ  เปน็ประจำาท่กไต่รมาสำ
และอยู่ภายใต่้นโยบายการกำากับดููแลกิจการของต่ลาดูห์ลักทรพััย์
แห่์งประเทศไทย แม้กระทั�งดูำาเนินการอยู่ภายใต่้การต่รวจสำอบของ
ลกูคา้ในการต่รวจระบบคณ่ภาพั มาต่รฐานผิูผ้ิลติ่เห์ลา่น่�ลว้นเปน็การ 
ปอ้งกันความเสำ่�ยงจากการผิิดูพัลาดูในการปฏิิบัต่ิงานของพันักงาน 
และระบบการทำางาน

ซ้ึ่�งอาจก่อผิลกระทบต่่อการดูำาเนินงานของธิ่รกิจและความสำูญเสำ่ย
ทางดู้านการเงิน

ต่่อเนื�องมายังผิลการดูำาเนินงานและทรพััย์สำิน นอกจากนั�น บรษิััท
ยังม่การทำาประกันภัยการขนสำ่งยวดูยานพัาห์นะ รวมถ้ึงประกัน
ความรบัผิดิูต่อ่ตั่วผิลติ่ภัณฑ์ข์องบรษิัทัต่อ่บค่คลท่�สำาม
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บรษิััทไดู้ม่การเจรจาต่กลงกับลูกค้าห์ลักในเรื�องของการปรบัราคา
ขายสำนิคา้ ต่ามราคาเม็ดูพัลาสำต่กิ ท่�เปล่�ยนแปลงในแต่ล่ะช่วงเวลา 
เพืั�อรองรบัความเสำ่�ยงจากราคาในช่วงเวลานั�น ๆ ทำาให้์สำามารถึม่
ช่วงเวลาปรบัต่วัและบรหิ์ารจัดูการ และปรบัราคาเปน็ไปอยา่งมร่ะบบ
ซ้ึ่�งจะสำามารถึทำาให้์บรษิัทัควบคม่อตั่ราต่น้ท่น กำาไร ไดูอ้ย่างสำมำาเสำมอ
ดูว้ยราคาท่�เปน็ธิรรม อนัเปน็กลย่ทธิข์องความยั�งยืนดู้วยสำว่นห์น้�ง 

บรษิัทัไดู้กระจายความเสำ่�ยง ดูว้ยการซืึ่�อเม็ดูพัลาสำต่คิท่�ห์ลากห์ลาย
ต่ามความต้่องการของลูกค้า จากผิู้จำาห์น่ายห์ลายรายในประเทศ
ซ้ึ่�งสำามารถึป้องกันความเสำ่�ยงจากการขาดูแคลนวัต่ถ่ึดูิบ และการ
ผิกูขาดูราคา

1 2

3. ควิามเสี�ยงในด้านทรพัย์สิน
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บริษััทม่จำานวนลูกค้าห์ลายรายและรายการสำินค้าท่�ห์ลากห์ลาย
มากกว่าห์น้�งพัันรายการ ดูังนั�น ในการควบค่มปรมิาณสำินค้าและ
ระบบคลงัสำนิคา้ โลจิสำต่กิสำ ์ครอบคลม่ถ้ึงห่์วงโซ่ึ่อป่ทาน เปน็กระบวนการ

เนื�องจากธิร่กิจของบรษิัทั เปน็ธิร่กิจระห์ว่างประเทศ ดัูงนั�น การเปล่�ยน 
แปลงของอตั่ราแลกเปล่�ยนของสำก่ลเงินต่า่งประเทศ อาจสำง่ผิลกระทบ
ต่อ่ธิร่กิจ ฐานะทางการเงิน ผิลการดูำาเนินงาน และโอกาสำทางธิร่กิจ
ของบรษิััท การผัินผิวนของสำก่ลเงินต่่าง ๆ  จะสำ่งผิลกระทบต่่อบรษิััท

บรษัิัทม่การกู้ยืมเงินจากสำถึาบันการเงินโดูยอ้างอิงอัต่ราดูอกเบ่�ย
ลอยต่วั ซ้ึ่�งอาจไดู้รบัผิลกระทบจากสำภาวะทางเศรษัฐกิจมห์ภาคและ 
นโยบายการเงิน ซ้ึ่�งความเสำ่�ยงจากอัต่ราดูอกเบ่�ย เป็นความเสำ่�ยงท่�

บริษััทไดู้จัดูให์้ม่การพััฒนาระบบสิำนค้าคงคลังและม่การพััฒนา
ระบบควบค่มข้อมูลท่�ครอบคล่มครบวงจรของระบบห่์วงโซ่ึ่อ่ปทาน 
ต่ั�งแต่่การจัดูซืึ่�อ รบัเข้าวัต่ถ่ึดูิบ วางแผินการผิลิต่ จนกระทั�งระบบ
ควบค่มสำินค้าคงคลัง และขนสำ่งสำินค้าเพืั�อสำ่งมอบไปยังลูกค้าจนถึ้ง

บรษิัทัมก่ารลดูความเสำ่�ยงดูา้นอตั่ราแลกเปล่�ยน โดูยการทำาสำญัญา
ซืึ่�อขายลว่งห์น้าโดูยมร่ะยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เพืั�อปอ้งกันความเสำ่�ยง
ดูา้นผิลการดูำาเนินงานของบรษิัทั

บรษิัทัมก่ารคาดูการณ์แนวโน้มอตั่ราดูอกเบ่�ยต่ลาดู และมก่ารจดัูการ 
กับการกู้ยืมเงินจากสำถึาบันการเงิน ในภาวะท่�อตั่ราดูอกเบ่�ยม่ความ
ผินัผิวน เพืั�อให้์เกิดูประโยชน์สำงูสำดู่กับผิลการดูำาเนินงาน และกระแสำ
เงินสำดูของบรษิัทั

ท่�สำำาคัญเป็นอย่างยิ�งท่�จะรองรบัการสำ่งมอบสำินค้าให้์ลูกค้าภายใน
ระยะเวลาท่�กำาห์นดู

เนื�องจากความไม่สำมดู่ลระห์ว่างสำก่ลเงินท่�เป็นต้่นท่นในการดูำาเนิน
งานและสำก่ลเงินท่�เปน็รายไดูข้องบรษิัทั โดูยในสำว่นของการจำาห์น่าย 
สำนิคา้สำง่ออก จะกำาห์นดูราคาโดูยองิกับเงินดูอลลา่ห์์สำห์รฐัฯ  ในขณะท่�
ต่น้ท่นในการดูำาเนินงานจะอยู่ในสำก่ลเงนิท้องถิึ�น

ปลายทางภายใต่้ระบบโครงสำร้างสำิ�งอำานวยความสำะดูวกระบบ
เชื�อมโยงเครอืขา่ยข้อมูลท่�ครบครนั อก่ทั�งการขยายพืั�นท่�คลงัสำนิคา้ 
เพืั�อรองรบัความต่อ้งการของลกูค้าให้์เกิดูประสำทิธิภิาพั
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4. ควิามเสี�ยงด้านปรมิาณสต๊อคสินค้าเกิน

5. ควิามเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน

6. ควิามเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี�ย

จะข้�นในอนาคต่จากการเปล่�ยนแปลงของอัต่ราดูอกเบ่�ยในต่ลาดู 
ซ้ึ่�งมผ่ิลกระทบต่อ่ผิลการดูำาเนินงานและกระแสำเงินสำดูของบรษิัทั

ในการจัดูการองค์กรนั�นเป็นไปไดู้ท่�อาจม่ความเส่ำ�ยงของการท่จรติ่ 
ซ้ึ่�งความเสำ่�ยงดัูงกล่าวนั�นม่ท่กระดัูบชั�นขององค์กรท่�ม่สำ่วนสำัมพัันธิ์
กับกิจกรรมการดูำาเนินงานแต่ล่ะสำว่นงาน ท่�มส่ำว่นเก่�ยวเนื�องทั�งภายใน 
และผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่จากภายนอก

7. ควิามเสี�ยงจากการทุจรติ

ผิลกระทบของการท่จริต่ซ้ึ่�งอาจเกิดูในการบริห์ารจัดูการองค์กร 
ทั�งระยะสำั�นและระยะยาว รวมถึง้ความสำญูเสำย่ทางการเงิน การสำญูเสำย่
ชื�อเสำย่ง ความเชื�อมั�นต่อ่สำาธิารณะชน และผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ และอื�น ๆ 
ซ้ึ่�งมผ่ิลต่อ่พันักงานและองคก์รโดูยรวม

บรษิัทัฯ มก่ารบรหิ์ารจัดูการอย่างมืออาช่พัในการปอ้งกันการท่จรติ่ 
โดูยการการเปิดูช่องทางให้์ผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยสำามารถึแจ้งเบาะแสำ
มายังหั์วห์น้าสำ่วนกำากับดููแลการปฏิิบัต่ิการองค์กรท่�ชัดูเจนและ 
มน่โยบายเก็บข้อมลูจากผิูแ้จ้งเบาะแสำเปน็ความลบั เพืั�อปกปอ้งสำทิธิิ

และผิลกระทบต่่อผิู้แจ้งเบาะแสำ และการจัดูอบรมให้์ความรู้ต่่อ
พันักงาน ทั�งระดูับต้่นและระดูับบริห์ารรวมถ้ึงบรรจ่อยู่ในคู่มือ
จรรยาบรรณพันักงาน แม้กระทั�งภายในองค์กรเองบรษิััทก็จัดูให์้ม่
กลอ่งรบัข้อรอ้งเรย่นจากภายในโดูยไมจ่ำาเปน็ต่อ้งเปิดูเผิยข้อมูล
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บรษิัทัมแ่นวทางการขยายกิจการโดูยการเขา้ซืึ่�อและควบรวมกิจการ 
ซ้ึ่�งกระบวนการในการเขา้ซืึ่�อ และการควบรวมกิจการนั�นย่อมมค่วาม
เสำ่�ยงเกิดูข้�น เช่น ความเสำ่�ยงจากการก่อห์น่�เพืั�อเข้าทำารายการและ

ปัจจ่บัน แนวโน้มการอน่รกัษั์สำิ�งแวดูล้อมท่�เน้นการทดูแทนการใช้
บรรจ่ภัณฑ์พ์ัลาสำต่กิเริ�มเพิั�มข้�น แม้วา่จะเปน็แนวคดิูท่�ดูใ่นการอนร่กัษั์
สำิ�งแวดูล้อม แต่่อาจเป็นการเข้าใจผิิดูต่่อการบรรจ่ภัณฑ์์พัลาสำต่ิกท่�

การควบค่มภายในเป็นสำ่วนห์น้�งของกระบวนการท่�ม่ค่ณค่าและ 
ม่ผิลต่่อการดูำาเนินธิ่รกิจอันแสำดูงถ้ึงประสำิทธิิภาพัท่�เพ่ัยงพัอของ
ธิ่รกิจ โดูยคณะกรรมการบริษััทไดู้ม่การมอบห์มายภารกิจในการ
ต่รวจสำอบและควบค่มภายใน โดูยม่คณะกรรมการต่รวจสำอบเป็น 
ผิู้ทบทวนประเมินผิลระบบการต่รวจสำอบควบค่มภายในของบรษิััท
เพืั�อให้์สำามารถึเชื�อมั�นไดู้ว่าบรษิััทไดู้ม่การระมัดูระวังอย่างเพ่ัยงพัอ
โดูยสำามารถึพิัจารณาจากการต่รวจสำอบระบบข้อมูลทางบัญช่และ
รายงานมาต่รฐานการเงิน ให้์เปน็ไปต่ามกฎเกณฑ์ข์องต่ลาดูห์ลกัทรพััย์ 
แห่์งประเทศไทยและสำำานักงานกำากับดูแูลบรษิัทัจดูทะเบ่ยนไทย

คณะกรรมการบรษิัทั และคณะกรรมการต่รวจสำอบไดูแ้สำดูงความเห็์น 
ต่่อระบบการควบค่มภายในของบริษััท ท่�เพ่ัยงพัอและเห์มาะสำม
สำำาห์รบัการดูำาเนินธิร่กจิของบรษิัทั ไดูม้ก่ารระบ่ความรบัผิดิูชอบเปน็
ลายลักษัณ์อักษัรของผิู้แทนผิู้ม่อำานาจและการควบค่มการจัดูการ 
เพืั�อรบัการรบัรองในการสำรา้งความโปรง่ใสำ เพืั�อใช้เป็นเครื�องมือใน
การปอ้งกันความเสำ่ยห์ายและให้์การดูำาเนินงานเปน็ไปอย่างราบรื�น

การลดูความเสำ่�ยงจากการเข้าซืึ่�อและควบรวมกจิการนั�น ท่มผิูบ้รหิ์าร
ไดู้ท่ม่เทเวลาและทรพััยากรอยา่งมาก (ทั�งภายในองคก์รเอง และการ
ว่าจ้างผิู้เช่�ยวชาญเฉีพัาะทางในดู้านต่่าง ๆ เช่น ดู้านสำิ�งแวดูล้อม
ดูา้นกฎห์มาย และดูา้นการเงิน) ในการจัดูทำาบทวิเคราะห์์ในดูา้นต่า่ง ๆ 
ของบรษิัทัเปา้ห์มาย โดูยขั�นต่อนน่�ใช้ระยะเวลาห์ลายเดืูอนก่อนท่�บรษิัทั
จะสำรป่เงื�อนไขในการเขา้ทำารายการ

บริษััทไดู้ร่วมมือกับลูกค้าในการวิ จัยและพััฒนาผิลิต่ภัณฑ์์ท่�
สำามารถึนำากลับมาใช้ให์ม่ไดู้ เพืั�อให้์เป็นไปต่ามแนวโน้มการอน่รกัษั์
สำิ�งแวดูลอ้มในปจัจ่บัน

9. ควิามเสี�ยงจากการเข้้าซืึ่�อ และการควิบรวิมกิจการ

10. ควิามเสี�ยงด้านมุมมองข้องผู้บรโิภัคเกี�ยวิกับบรรจุภััณฑ์์พลาสติก

8. ระบบควิบคุมภัายใน

ความเสำ่�ยงจากการลดูลงของกระแสำเงินสำดูจากการดูำาเนินงาน สำง่ผิล
ทำาให้์ผิดิูข้อกำาห์นดูทางการเงินท่�สำถึาบันการเงินกำาห์นดูไวไ้ดู้

สำามารถึนำากลบัมาใช้ให์มไ่ดู ้ซ้ึ่�งอาจสำง่ผิลกระทบต่อ่ผิลประกอบการ 
ของบรษิัทั

รวมถึง้บรษิัทัไดูจั้ดูแบ่งห์น้าท่�ของสำว่นงานต่า่ง ๆ และพันักงานควบคม่ 
และผิู้จัดูการเพืั�อให้์มั�นใจไดู้ว่าแต่่ละสำ่วนงานม่การต่รวจสำอบ และ
ถ่ึวงดูล่อำานาจภายในองค์กร

บรษิัทัฯ ภายใต้่คณะกรรมการต่รวจสำอบ มค่วามรบัผิดิูชอบโดูยต่รง
อย่างเปน็อสิำระในการจัดูห์าผิูต้่รวจสำอบอสิำระมาเปน็ผิูต้่รวจสำอบภายใน 
ของบรษิัทั  เพืั�อต่รวจสำอบระบบการควบคม่ภายใน โดูยคณะกรรมการ
ต่รวจสำอบไดู้แต่่งต่ั�ง บรษิััท ดู่ลอยท์ ทู้ช โธิมัทสำ่ ไชยยศ จำากัดู เปน็ผิู้
ต่รวจสำอบภายใน โดูยผิูต้่รวจสำอบภายในจะประเมนิระดัูบความเสำ่�ยง
ในแต่่ละสำ่วนงาน โดูยประเมินจากสำภาพัแวดูล้อมระดูับการควบค่ม
โดูยรวม ความเสำ่�ยงจากระบบสำารสำนเทศ โดูยกิจกรรมการต่รวจสำอบ
มวั่ต่ถ่ึประสำงคเ์พืั�อประเมนิประสำทิธิภิาพั การดูำาเนินงาน การรายงาน
และการปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายระเบ่ยบปฏิิบัต่ิ โดูยผิู้ต่รวจสำอบภายใน
จะรายงานไปยังคณะกรรมการต่รวจสำอบเปน็ประจำาท่กไต่รมาสำ

อ่กทั�งบริษััทเลือกเข้าซืึ่�อกิจการท่�ม่ลักษัณะธิ่รกิจแบบเดู่ยวกับ
บรษิััท คือผิลิต่บรรจ่ภัณฑ์์พัลาสำต่ิค ซ้ึ่�งบรษิััทม่ประสำบการณ์ในการ
ดูำาเนินธิ่รกิจน่�มาอย่างยาวนานถ้ึง 35 ปี สำ่งผิลทำาให้์บรษิััทม่ความ
เขา้ใจถ้ึงเทคโนโลย่การผิลติ่ และอต่่สำาห์กรรมน่�เปน็อยา่งดู่

แนวิทางการบรหิารควิามเสี�ยง

แนวิทางการบรหิารควิามเสี�ยง
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รายกัาร
ที�เกีั�ยวโยงกััน

ANNUAL REPORT 2020 89



รายการระห์วา่งกนัขา้งต่น้ไดูร้บัการพัจิารณาและไดูร้บัความเห็์นชอบ
จากคณะกรรมการต่รวจสำอบและรายงานต่อ่คณะกรรมการ เพืั�อรบั
ทราบ ซ้ึ่�งรายการระห์ว่างกันดัูงกล่าว เป็นไปอย่างสำมเห์ต่่สำมผิล
และม่ความจำาเป็นต่่อการดูำาเนินธิ่รกิจของบริษััท โดูยการเข้า 

ทำารายการนั�น บรษิััทไดู้พิัจารณาถ้ึงประโยชน์ของบรษิััทเปน็สำำาคัญ  
โดูยไมม่ก่ารถ่ึายเทผิลประโยชน์ระห์ว่าง บมจ. พัลาสำต่คิ และห่์บห่์อไทย
และบ่คคลท่�อาจมผ่ิลประโยชน์ขัดูแยง้กัน

บรษิทัที�เกี�ยวิข้อ้ง/ควิามสัมพันธ์ ประเภัทรายการ
จำานวินเงิน (ล้านบาท)
2562 2563

บรษิทั อนิโดรามา โพลีเมอรส์ จำากัด (มหาชน)

มผ่ิูถื้ึอห้่์นและกรรมการเปน็บ่คคลท่�เก่�ยงข้อง
กับผิูถื้ึอห้่์นและผิูบ้รหิ์ารของบรษิัทัฯ ซืึ่�อวัต่ถ่ึดูบิ/ผิลติ่ภัณฑ์/์บรกิาร 7.10 0.81

บรษิทั อนิโดรามา ปิโตรเคม จำากัด
มผ่ิูถื้ึอห้่์นและกรรมการเปน็บ่คคลท่�เก่�ยงข้อง
กับผิูถื้ึอห้่์นและผิูบ้รหิ์ารของบรษิัทัฯ ซืึ่�อวัต่ถ่ึดูบิ/ผิลติ่ภัณฑ์/์บรกิาร 8.43 9.21

บรษิทั ทแีพค แพคเกจจิ�ง (บางนา) จำากัด
บรษิัทัย่อย ขายวตั่ถ่ึดิูบ/ผิลติ่ภณัฑ์/์บรกิาร 7.48 4.13

ซืึ่�อวัต่ถ่ึดูบิ/ผิลติ่ภัณฑ์/์บรกิาร 13.89 16.35
เงนิปนัผิลรบั 28.40 -
รายไดูค่้าธิรรมเน่ยมการจัดูการ - 13.89

บรษิทั ทแีพค แพคเกจจิ�ง อนิเดีย จำากัด
บรษิัทัย่อย ขายวตั่ถ่ึดิูบ/ผิลติ่ภณัฑ์/์บรกิาร - -

ซืึ่�อวัต่ถ่ึดูบิ/ผิลติ่ภัณฑ์/์บรกิาร 1.57 1.40
รายไดูค่้าธิรรมเน่ยมการจัดูการ - 8.89

Sun Packaging Systems (FZC)
บรษิัทัย่อย รายไดูค่้าธิรรมเน่ยมการจัดูการ - 5.84
บคุคลที�เกี�ยวิข้อ้งกัน
กรรมการ ผิูบ้รหิ์าร และบค่คลท่�เก่�ยวข้องกับ
กรรมการ และผิูบ้รหิ์าร เงนิปนัผิลจ่าย - 1.20

รายกัารระหีว่างกันั

รายการระห์วา่งกันเปน็รายการท่�เกดิูข้�นจากการดูำาเนินธิร่กิจต่ามปกต่ ิ
โดูยท่�การกำาห์นดูราคาจะเป็นราคาต่ลาดูห์รือเป็นไปต่ามเงื�อนไข
ทางการค้าโดูยทั�วไปซ้ึ่�งสำามารถึเท่ยบเค่ยงกับเงื�อนไขท่�ให้์กับบ่คคล
ภายนอก (Fair and at arm’s length) ซ้ึ่�งอาจจะเป็นราคาท่�เรย่ก
เก็บจากลูกค้าห์รอืเป็นราคาท่�เสำนอให้์กับผิู้จัดูห์า (ซัึ่พัพัลายเออร)์ 
และเปน็เงื�อนไขท่�สำามารถึเปรย่บเท่ยบไดู้และสำมเห์ต่ส่ำมผิล

นอกจากน่�ในป ี2563 บรษิัทัฯ ไดู้มก่ารเรย่กเก็บคา่ใช้จ่ายในการบรหิ์าร
จากบรษิัทัยอ่ย โดูยไดูศ้ก้ษัาโครงสำรา้งการเรย่กเก็บคา่ใช้จ่ายในการ
บรหิ์ารกับทาง บรษิัทั ดูล่อยต์่ ทูชโทมัต่สำ ่จำากัดู เพืั�อให้์ใกลเ้คย่งและ
เห์มาะสำมกับอตั่ราการเรย่กเก็บของกล่่มอต่่สำาห์กรรม โดูยรายการ
ระห์ว่างกัน ระห์ว่าง วนัท่� 1 มกราคม 2563 ถ้ึง วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 
มร่ายละเอย่ดูดูงัน่�

รายการระหวิ่างกันกับบุคคลที�อาจมีควิามขั้ดแย้ง

ควิามเห็นข้องคณะกรรมการตรวิจสอบเกี�ยวิกับรายการระหวิ่างกัน
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กรณ่ท่�มร่ายการระห์วา่งกันของ บมจ. พัลาสำต่คิ และห่์บห์อ่ไทย กับบ่คคล
ท่�อาจมค่วามขัดูแย้งทางผิลประโยชน์ ห์รอืผิูม้ส่ำว่นไดู้เสำย่ คณะกรรมการ
ต่รวจสำอบจะเป็นผิู้พิัจารณาและให้์ความเห็์นเก่�ยวกับความจำาเป็น
ในการเข้าทำารายการ ซ้ึ่�งข้อกำาห์นดูและเงื�อนไขในรายการดูังกล่าว
ต่อ้งเปน็ไปต่ามราคาต่ลาดู ในกรณ่ท่�ไมม่ร่าคาต่ลาดู คณะกรรมการ
ต่รวจสำอบจะพัิจารณาให้์ใช้ราคาท่�เห์มาะสำม สำมเห์ต่่สำมผิลและเป็น
ประโยชน์ต่อ่บรษิัทั ห์ากคณะกรรมการต่รวจสำอบไม่มค่วามชำานาญ
ในการพิัจารณารายการระห์ว่างกันท่�เกิดูข้�น บมจ. พัลาสำต่ิค และ

ในกรณ่ท่�ม่รายการระห์ว่างกันซ้ึ่�งเป็นรายการให์ม่ แต่่ละห์น่วยงาน
ของบรษิััทจะต้่องแจ้งรายละเอ่ยดูของรายการท่�คาดูว่าจะเกิดูข้�น 
เช่น มูลค่าของรายการ ราคา เงื�อนไข และเห์ต่่ผิลท่�ต่้องม่รายการ
ระห์ว่างกัน โดูยแจ้งต่อ่เลขานก่ารคณะกรรมการต่รวจสำอบ เพืั�อให้์
มก่ารต่รวจสำอบรายการเบื�องต่้นว่ารายการนั�น ๆ อยู่ภายใต่้เงื�อนไข
ท่�จะต่้องไดู้รับการอน่มัติ่จากผิู้บริห์าร คณะกรรมการต่รวจสำอบ 

ห่์บห่์อไทย จะจัดูให้์ม่ผิู้เช่�ยวชาญอิสำระเป็นผิู้ให้์ความเห็์นเก่�ยวกับ
รายการระห์ว่างกันดูังกล่าว เพืั�อนำาไปใช้ประกอบการต่ัดูสำินใจของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการต่รวจสำอบ ห์รอืผิู้ถืึอห้่์น ต่ามแต่่กรณ่ 
โดูยกรรมการผิู้ม่สำ่วนไดู้สำ่วนเสำ่ยจะไม่เข้ารว่มประช่มและไม่ใช้สำิทธิิ
ในการออกเสำย่งเพืั�ออนมั่ต่ใินรายการดูงักลา่ว และจะเปิดูเผิยรายการ
ระห์วา่งกันไวใ้นรายงานประจำาปี และแบบแสำดูงรายการข้อมูลประจำาปี 
(แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริษััท ห์รือผิู้ถืึอห้่์นของบริษััทห์รือไม่อย่างไร ทั�งน่�
บรษิัทัจะปฏิิบัต่ใิห้์เปน็ไปต่าม พั.ร.บ. ห์ลกัทรพััย ์ขอ้บังคบั ประกาศ คำาสำั�ง
และข้อกำาห์นดูของคณะกรรมการกำากับต่ลาดูท่น คณะกรรมการ ก.ล.ต่. 
และต่ลาดูห์ลกัทรพััย์แห่์งประเทศไทย รวมทั�งเปน็ไปต่ามระเบ่ยบปฏิิบตั่ิ
ของ บมจ. พัลาสำต่คิ และห์บ่ห่์อไทย ดูว้ย โดูยรายการระห์ว่างกันทก่
รายการจะต้่องไดูร้บัการสำอบทานจากฝ่า่ยต่รวจสำอบภายใน

นโยบายและข้ั�นตอนการอนุมัติการทำารายการระหวิ่างกัน

นโยบายเกี�ยวิกับการทำารายการระหวิ่างกันในอนาคต

ANNUAL REPORT 2020 91



นายวีิระศักดิ� สุตณัฑ์วิบูิลย์
ประธิานกรรมการต่รวจสำอบ

รายงานคณะกัรรมกัารติรวจำสอบ

คณะกรรมการต่รวจสำอบของบรษิัทั พัลาสำต่คิ และห่์บห์อ่ไทย จำากัดู 
(มห์าชน) (“TPAC”) ประกอบดู้วยกรรมการอิสำระ 3 ท่าน โดูยม ่
นายกิต่ต่ภัต่ สำท่ธิสิำมัพััทน์ และนายกรานต์่ ฉีายาวิจิต่รศิลปเ์ปน็สำมาชิก
คณะกรรมการต่รวจสำอบ ทั�งน่� คณะกรมการต่รวจสำอบไดู้รับการ
แต่่งต่ั�งจากคณะกรรมการ เพืั�อพิัจารณากำากับดููแลการดูำาเนินงาน
ของบรษิััท เพืั�อให้์เป็นไปอย่างโปรง่ใสำและเป็นธิรรม ต่ลอดูจนสำรา้ง
ความเชื�อมั�นให้์แก่ผิูถื้ึอห้่์น นักลงท่น รวมถ้ึงผิูม้ส่ำว่นไดู้เสำย่ของบรษิัทัฯ 
ในปี 2563 คณะกรรมการต่รวจสำอบไดู้ม่การประช่มทั�งสำิ�น 6 ครั�ง 
ซ้ึ่�งเปน็ไปต่ามกฏิบตั่รของคณะกรรมการต่รวจสำอบท่�กำาห์นดูไว ้โดูยไดู้
รายงานผิลการประช่มให้์แก่คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำา
อย่างต่อ่เนื�อง ทั�งน่� สำาระสำำาคญัในการปฏิิบติั่ห์น้าท่�ของคณะกรรมการ
ต่รวจสำอบประจำาปี 2563 สำรป่ไดู้ ดัูงน่�

เรยีน ผู้มีส่วินเกี�ยวิข้้องทุกท่าน

 สำอบทานงบการเงินของบรษิัทัฯ ทั�งงบการเงนิรายไต่รมาสำและ
งบการเงินประจำาปีของบรษิัทัฯ ทั�งในดูา้นความถูึกต่อ้ง และการเปิดูเผิย
ข้อมูลอย่างเพ่ัยงพัอ โดูยไดู้รว่มประช่มกับผิู้สำอบบัญช่ของบรษิััทฯ
จากการสำอบทานไม่พับสำิ�งท่�เป็นเห์ต่่ให้์เชื�อว่า รายงานทางการเงิน
ดูังกล่าว ไม่ถูึกต้่องต่ามท่�ควรในสำาระสำำาคัญต่ามห์ลักการบัญช่ท่�
รับรองทั�วไป นอกจากน่� ในปี 2563 คณะกรรมการต่รวจสำอบไดู้
พิัจารณาและให้์ความเห็์นในการขอผิอ่นผินัการจดัูสำง่งบการเงินลา่ช้า
เนื�องจากสำถึานการณ์การระบาดูของโรคโควดิู-19

 สำอบทานให้์บรษิััทม่ระบบการควบค่มภายใน และม่การบรหิ์าร
ดูา้นการจัดูการควบคม่ภายในท่�มป่ระสำทิธิภิาพั เพืั�อดูแูลควบคม่การ 
ต่่อต้่านการท่จริต่คอร์รัปชั�น คณะกรรมการต่รวจสำอบไดู้เข้าร่วม
ประช่มกับห์น่วยงานต่รวจสำอบภายในจากองค์กรภายนอกและ
ปร้กษัาปัญห์าและวิธิ่การแก้ปัญห์าในดู้านระบบควบค่มภายใน
ท่�ยังไม่เห์มาะสำมกับระบบงานภายในท่�ไดูร้บัการต่รวจพับ

 สำอบทานรายการธิร่กรรมระห์ว่างกัน ห์รอืธิร่กรรมท่�อาจจะกอ่ให้์
เกิดูความขัดูแย้งทางผิลประโยชน์ระห์ว่างบรษิััทกับบ่คคลท่�ม่ความ
เก่�ยวข้องกัน ห์รอืบรษิััทท่�เก่�ยวข้อง และเพืั�อทำาให้์มั�นใจว่าธิ่รกรรม
ดูงักลา่วเปน็ไปต่ามห์ลกัการปฏิิบัต่ขิองต่ลาดูห์ลกัทรพััย ์นอกจากนั�น
ผิู้ต่รวจสำอบบัญช่ยังให้์ความเห็์นต่่อธิ่รกรรมท่�เก่�ยวโยงกันและ
เปิดูเผิยในห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงิน 

 พัจิารณาอนม่ติั่แต่ง่ต่ั�งผิูส้ำอบบญัช่ของบรษิัทัและอนม่ติั่คา่สำอบ
บัญช่ โดูยคณะกรมการอิสำระไดู้เสำนอต่่อท่�ประช่มคณะกรรมการ 
ในการแต่่งต่ั�งบริษััท สำำานักงาน อ่วาย เป็นผิู้สำอบบัญช่ของบริษััท 
สำำาห์รบัปีสำิ�นสำดู่วันท่� 31 ธินัวาคม โดูยมร่ายชื�อผิูส้ำอบบญัช่รบัอนญ่าต่ 
ดูังน่� นางสำาว ร่้งนภา เลิศสำ่วรรณก่ล, นายชยพัล ศ่ภเศรษัฐนนท์,
นางสำาวพิัมพัใ์จ มานิต่ขจรกจิ, และ นางสำาวอรวรรณ เต่ชวัฒนสำริก่ิล 
โดูยค่าสำอบบัญช่ไม่เกิน 2.79 ล้านบาท โดูยการแต่่งตั่�งผิู้สำอบบัญช่
และค่าสำอบบัญช่นั�น ต้่องไดู้รบัการอน่มัต่ิจากคณะกรรมการบรษิััท
และเสำนอต่อ่ท่�ประช่มสำามัญผิูถื้ึอห้่์นประจำาปีของบรษิัทั

นอกจากน่�คณะกรรมการต่รวจสำอบไดู้ดููแลดู้านการปฏิิบัต่ิต่ามกฎ
ระเบ่ยบ และนโยบายเพืั�อให้์สำอดูคล้องกับการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่
ของบรษิัทั

ลำาดบั ช่�อ ติำาแหีน่ง จำำานวนครั�ง
ที�เขา้ประชุม

1 นายว่ระศักดูิ์ สำต่่ัณฑ์วิบูลย์ ประธิานกรรมการต่รวจสำอบ 6/6

2 นายกิต่ต่ิภัต่ สำท่ธิสิำมัพััทน์  กรรมการต่รวจสำอบ 6/6

3 นายกรานต่์ ฉีายาวิจิต่รศิลป์ กรรมการต่รวจสำอบ 6/6

1

3

4

2

92 THAI PLASPAC PLC.



รายงานคณะกัรรมกัารสรรหีาและพจิำารณาค่าติอบแทน

คณะกรรมการสำรรห์าและพิัจารณาค่าต่อบแทนของบรษิัทั พัลาสำติ่ค 
และห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน) ประกอบดูว้ยกรรมการ 5 ท่าน โดูย
แบ่งเป็นกรรมการอิสำระ 3 ท่าน และ กรรมการบรหิ์าร 2 ท่าน โดูยม่
นายกรานต่์ ฉีายาวิจิต่รศิลป์ เป็นประธิานคณะกรรมการสำรรห์า
และพิัจารณาค่าต่อบแทน และ นายว่ระศักดูิ�  สำ่ต่ัณฑ์วิบูลย์ 
นายกิต่ติ่ภัต่ สำท่ธิสิำมัพััทธิ ์นายเควิน คมูาร ์ชารม์า และนายธิร่วิทย์ 
บ่ษัยโภคะ เปน็สำมาชิกคณะกรรมการสำรรห์าและพิัจารณาค่าต่อบแทน 
โดูยคณะกรรมการบริษััทไดู้แต่่งต่ั�งคณะกรรมการสำรรห์าและ
พิัจารณาค่าต่อบแทน เพืั�อสำนับสำน่นการทำางานของคณะกรรมการ
บรษิัทัในการพิัจารณาค่าต่อบแทนกรรมการ ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์าร 
และผิู้บรหิ์ารระดูับสำูง และรวมถึ้งการวางแผินการพััฒนากรรมการ
ในดู้านความรูค้วามสำามารถึ ทั�งน่� ยังเปน็การสำรา้งความเชื�อมั�นให้์แก่
ผิู้ถืึอห้่์นว่า บ่คคลท่�เข้ามาดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการของบริษััทม่
ค่ณสำมบัต่ิเป็นไปต่ามกฎห์มาย และม่ความรูค้วามสำามารถึในการ
ปฏิิบติั่งานเพืั�อให้์เกิดูประโยชน์สำงูสำดู่แก่บรษิัทัและผิูถื้ึอห้่์น

ในปี 2563 คณะกรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน ไดู้ม่
การประช่มทั�งสำิ�น 2 ครั�ง ซ้ึ่�งเป็นไปต่ามกฏิบัต่รของคณะกรรมการ
สำรรห์าและพิัจารณาค่าต่อบแทน และเป็นไปต่ามห์ลักการกำากับ
ดูแูลกิจการท่�ดู ่โดูยจะแจ้งผิลการประช่มให้์แก่คณะกรรมการบรษิัทั
ทราบอย่างสำมำาเสำมอ ทั�งน่� การปฏิิบัต่งิานท่�สำำาคญัของคณะกรรมการ
สำรรห์าและพิัจารณาค่าต่อบแทนในปี 2563 สำรป่ไดู้ ดูงัน่�:

เรยีน ผู้มีส่วินเกี�ยวิข้้องทุกท่าน

 พัิจารณาค่ณสำมบัติ่ของคณะกรรมการท่�จะเข้ารบัการเลือกต่ั�ง
เนื�องจากครบกำาห์นดูวาระในปีน่� แก่ท่�ประช่มสำามญัประจำาปผีิูถื้ึอห้่์น 
โดูยพิัจารณาค่ณสำมบัต่ิให้์เป็นไปต่ามกฎห์มาย และห์ลักเกณฑ์์
ของบรษิัทั ต่ลอดูจนความรู ้ความสำามารถึ ประสำบการณ์ และความ
เช่�ยวชาญท่�เปน็ประโยชน์ต่อ่การดูำาเนินงานของบรษิัทั และเสำนอชื�อ
ต่อ่คณะกรรมการบรษิัทั เพืั�อเสำนอต่อ่ท่�ประช่มสำามญัผิูถื้ึอห้่์นประจำาปี
เพืั�อพัิจารณาเลือกต่ั�งกลับเข้าดูำารงต่ำาแห์น่งกรรมการบริษััทอ่ก
วาระห์น้�ง

 เปิดูโอกาสำให้์ผิู้ถืึอห้่์นไดู้เสำนอชื�อบ่คคล เพืั�อเข้ารบัการเลือกต่ั�ง
เปน็กรรมการบรษิัทัสำำาห์รบัการประช่มสำามัญผิูถ้ึอืห้่์นประจำาปี 2564 
เพืั�อเป็นการสำ่งเสำริมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ของบริษััทในการ 
ให้์สำทิธิผิิูถื้ึอห้่์น

 พัจิารณาค่าต่อบแทนกรรมการ โดูยพิัจารณาจากผิลประกอบการ
ของบรษิัทั และความรบัผิดิูชอบของคณะกรรมการ และรายละเอย่ดู
และเงื�อนไขอื�น ๆ และเสำนอต่อ่ท่�ประช่มคณะกรรมการ และท่�ประช่ม
สำามญัผิูถื้ึอห้่์นประจำาปีเพืั�อพิัจารณาและอนมั่ต่ิ

 พัจิารณาคณ่สำมบัต่ขิองกรรมการและกรรมการอิสำระของบรษิัทั 
เพืั�อให้์เป็นไปต่ามเกณฑ์์ของคณะกรรมการกำากับดููแลห์ลักทรัพัย์ 
และต่ลาดูห์ลกัทรพััย์แห่์งประเทศไทย

 พัจิารณาทบทวนกฏิบตั่รของคณะกรรมการสำรรห์าและพัจิารณา
คา่ต่อบแทน เพืั�อเปน็ไปต่ามห์ลกัการกำากับดูแูลกิจการท่�ดูแ่ละเสำนอ
ต่อ่คณะกรรมการบรษิัทัเพืั�อพิัจารณาและอนมั่ต่ิ

 ประเมนิผิลการปฏิิบติั่งานของคณะกรรมการสำรรห์าและพัจิารณา
ค่าต่อบแทนสำำาห์รับปี 2563 และเห็์นว่าสำามารถึปฏิิบัต่ิห์น้าท่�ไดู้
อยา่งครบถ้ึวน และรายงานผิลการประเมินต่อ่คณะกรรมการ

 ประเมนิผิลการดูำาเนินงานของประธิานเจา้ห์น้าท่�บรหิ์ารประจำา
ปี 2563 และพิัจารณาค่าต่อบแทน ทั�งระยะสำั�นและระยะยาวของ
ประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์าร โดูยพัจิารณาจากตั่วช่�วัดูต่า่ง ๆ ซ้ึ่�งรวมไป
ถ้ึงแบบประเมินผิลการปฏิิบติั่งาน และผิลสำำาเรจ็ทางธิร่กิจ และแบบ
ประเมินประธิานเจ้าห์น้าท่�บรหิ์ารซ้ึ่�งจัดูทำาโดูยคณะกรรมการ และ
เสำนอต่อ่ท่�ประช่มคณะกรรมการเพืั�อพิัจารณาอนมั่ติ่

 จดัูทำารายงานของคณะกรรมการสำรรห์าและพิัจารณาคา่ต่อบแทน
ฉีบบัน่� โดูยเปิดูเผิยไว้ในรายงานประจำาปี 2563
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ลำาดบั ช่�อ ติำาแหีน่ง จำำานวนครั�ง
ที�เขา้ประชุม

1 นายกรานต่์ ฉีายาวิจิต่รศิลป์ ประธิานกรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน 2/2

2 นายกิต่ต่ิภัต่ สำท่ธิสิำมัพััทน์ คณะกรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน 2/2

3 นายว่ระศักดูิ์ สำต่่ัณฑ์วิบูลย์ คณะกรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน 2/2

4 นายเควิน คูมาร ์ชารม์า คณะกรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน 2/2

5 นายธิร่วิทย์ บ่ษัยโภคะ  คณะกรรมการสำรรห์าและพัิจารณาค่าต่อบแทน 2/2

นายกรานต์ ฉายาวิจิิตรศิลป์
ประธิานกรรมการสำรรห์าและพิัจารณาค่าต่อบแทน
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ลำาดบั ช่�อ ติำาแหีน่ง จำำานวนครั�ง
ที�เขา้ประชุม

1 นาย เควิน คูมาร ์ชารม์า   ประธิานกรรมการกำากับดููแลกิจการ 2/2

2 นาย ธิร่วิทย์ บ่ษัยโภคะ กรรมการกำากับดููแลกิจการ 2/2

3 นาย วรพังษั์ วฒ่ิพัฤกษั์* กรรมการกำากับดููแลกิจการ 1/1

4 นายธิร่พัล สำญูพั้นไร*้* กรรมการกำากับดููแลกิจการ 1/1

รายงานคณะกัรรมกัารกัำากับัดูแลกิัจำกัาร

คณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการของบรษิัทั พัลาสำติ่ค และห่์บห่์อไทย
จำากัดู (มห์าชน) ประกอบดู้วยสำมาชิก 3 ท่าน ไดู้แก่ นายเควิน
คูมาร ์ชารม์า เป็นประธิานคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ และ
นายธิร่วิทย์ บ่ษัยโภคะ และนายวรพังษ์ั วฒิ่พัฤกษ์ั เปน็สำมาชิกคณะ
กรรมการกำากับดูแูลกิจการ โดูยในเดืูอนกรกฎาคม บรษิัทัไดู้แต่ง่ต่ั�ง
สำมาชิกคณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการคนให์ม ่คอื นายธิร่พัล สำญูพ้ันไร ้
โดูยคณะกรรมการบรษิััทแทนท่� นายวรพังษั์ ว่ฒิพัฤกษั์ ซ้ึ่�งลาออก
จากต่ำาแห์น่ง

คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการไดู้รบัการแต่่งต่ั�งเพืั�อสำนับสำน่นการ
ทำางานของคณะกรรมการในดู้านการกำากับดููแลกิจการ รวมไปถ้ึง
การกำาห์นดูนโยบายและแผินการปฏิิบัต่ิงานท่�เก่�ยวข้องกับห์ลักการ
กำากับดูแูลกิจการท่�ดู ่เช่น นโยบายการกำากับดูแูลกิจการ, จรรยาบรรณ
ธิ่รกิจและการป้องกับการคอรร์ปัชั�น เป็นต่้น เพืั�อสำรา้งความยั�งยืน
ในการดูำาเนินธิ่รกิจของบรษัิัทและเพืั�อให์้เป็นไปต่ามห์ลักการกำากับ
ดูแูลกิจการท่�ดู่

ในป ี2562 คณะกรรมการกำากบัดูแูลกิจการ ไดูม้ก่ารจัดูประช่มทั�งสำิ�น 
2 ครั�ง ซ้ึ่�งเป็นไปต่ามกฏิบัต่รของคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ 
ต่ามห์ลกัการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู ่และรายงานผิลการประช่มให์แ้ก่
คณะกรรมการรบัทราบเป็นประจำา ทั�งน่� การปฏิิบัต่ิงานของคณะ
กรรมการกำากับดูแูลกิจการในปี 2562 สำรป่ไดู้ ดัูงน่�

เรยีน ผู้มีส่วินเกี�ยวิข้้องทุกท่าน

 ทบทวนนโยบายการกำากับดููแลกิจการ เพืั�อให้์เป็นไปต่ามกฎ
และห์ลกัการกำากบัดูแูลกิจการท่�ของบรษิัทัจดูทะเบ่ยน และเสำนอต่อ่
ท่�ประช่มคณะกรรมการเพืั�อพิัจารณาและอนมั่ต่ ิ

 ทบทวนแผินการปฏิิบัต่งิานของบรษิัทั เพืั�อให์เ้ปน็ไปต่ามห์ลกัการ
กำากับดูแูลกิจการ ซ้ึ่�งจะสำง่ผิลให้์บรษิัทัพััฒนาการกำากับดูแูลกิจการ
ไดู้ในระยะยาว และพิัจารณาจ่ดูท่�ยังขาดูต่กบกพัรอ่ง เพืั�อให้์ไปถ้ึง
เปา้ห์มาย และเสำนอแผินการปฏิิบัต่งิานดูงักลา่วให้์แก่คณะกรรมการ
เพืั�อพัจิารณาและอนมั่ติ่ 

 ประเมินผิลการปฏิิบัต่ิงานของคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ
ประจำาปี 2563 และพัิจารณาว่าคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ
สำามารถึปฏิิบัต่ิต่ามห์น้าท่�ไดู้อย่างครบถ้ึวนต่ามท่�ไดู้รบัมอบห์มาย 
และรายงานผิลการประเมินแก่คณะกรรมการเพืั�อรบัทราบ

 ทบทวนและกำาห์นดูนโยบายและแผินการจัดูกิจกรรมการ 
รบัผิดิูชอบต่อ่สำงัคม และนโยบายท่�เก่�ยวกับความยั�งยืนในการดูำาเนิน
ธิร่กิจของบรษิัทั เพืั�อให้์เติ่บโต่ไปพัรอ้มกับสำงัคมและพััฒนาสำิ�งแวดูลอ้ม
ท่�เก่�ยวข้อง

 จดัูทำารายงานของคณะกรรมการกำากับดูแูลฉีบบัน่� และเปิดูเผิย
ในรายงานประปี 2563

นาย เควินิ คูมาร ์ชารม์า
ประธิานกรรมการกำากับดูแูลกิจการ

*นายวรพังษ์ั วฒ่พิัฤกษ์ั ลาออกจากต่ำาแห์น่งวนัท่� 16 กรกฎาคม 2563
**นายธิร่พัล สำญูพ้ันไร ้ไดูร้บัการแต่่งตั่�งเมื�อวนัท่� 16 กรกฎาคม 2563
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นาย เควินิ คูมาร ์ชารม์า
ประธิานกรรมการบรษิัทั

รายงานความรบัผู้ดิชอบของคณะกัรรมกัารต่ิอ
รายงานทางกัารเงิน

คณะกรรมการบรษิััท พัลาสำต่ิค และห่์บห์่อไทย จำากัดู (มห์าชน) ให้์
ความสำำาคญัต่อ่ห์น้าท่� ความรบัผิดิูชอบในการบรหิ์ารกิจการของบรษิัทั 
ให้์เปน็ไปต่ามนโยบายการกำากับดูแูลกจิการท่�ดู ่คณะกรรมการบรษิัทั
เป็นผิู้รบัผิิดูชอบต่่องบการเงินและข้อมูลสำารสำนเทศทางการเงินท่�
ปรากฏิในรายงานประจำาปี สำำาห์รบัปีบัญช่สำิ�นสำดู่ 31 ธินัวาคม 2563 
ไดู้จัดูทำาข้�นต่ามมาต่รฐานบัญช่ท่�รบัรองทั�วไป โดูยใช้นโยบายบัญช่
ท่�รับรองทั�วไป โดูยใช้นโยบายการบัญช่ท่�เห์มาะสำมและถึือปฏิิบัติ่
อย่างสำมำาเสำมอ รวมทั�งม่การเปิดูเผิยข้อมูลสำำาคัญอย่างเพ่ัยงพัอใน
ห์มายเห์ต่่ประกอบงบการเงินและไดู้ผิ่านการต่รวจสำอบจากผิู้สำอบ
บัญช่รบัอนญ่าต่อสิำระ งบการเงนิจ้งสำะท้อนสำถึานะทางการเงิน และ
ผิลการดูำาเนินงานในรอบปีท่�ผิา่นมา ท่�เปน็จรงิและโปรง่ใสำ

นอกจากน่� คณะกรรมการบรษิัทัไดู้จัดูให์ม้ร่ะบบควบคม่ภายใน การ
ต่รวจสำอบภายใน การบรหิ์ารความเสำ่�ยง และการกำากับดูแูลกิจการ
ท่�เห์มาะสำม เพืั�อให้์มั�นใจอยา่งมเ่ห์ต่ผ่ิลว่า ข้อมลูทางการเงินมค่วาม
ครบถ้ึวน เพ่ัยงพัอ และถูึกต่้องต่ามท่�ควรโดูยคณะกรรมการบรษิััท
ไดู้มอบห์มายให้์คณะกรรมการต่รวจสำอบ เป็นผิู้ดููแลรบัผิิดูชอบใน
การสำอบทานคณ่ภาพัของรายงานทางการเงิน ระบบควบคม่ภายใน 
และการเปิดูเผิยข้อมูลราบการท่�เก่�ยวโยงกันม่การเปิดูเผิยไว้อย่าง
ครบถ้ึวน เพ่ัยงพัอ และเห์มาะสำม

คณะกรรมการมค่วาเห็์นว่า ระบบควบคม่ภายในและรายงานทางการ
เงินสำำาห์รับปีสำิ�นสำ่ดูวันท่� 31 ธิันวาคม 2563 ของบริษััท พัลาสำต่ิค 
และห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน) และบรษิัทัย่อย มค่วามถูึกต่อ้ง ครบถึว้น
เพ่ัยงพัอ เห์มาะสำม และเชื�อถึอืไดู ้
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งบกัารเงิน
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รายงาน และ งบกัารเงินรวม

เสำนอต่อ่ผิูถื้ึอห้่์นของบรษิัทั พัลาสำติ่ค และห์บ่ห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน)

ข้าพัเจ้าไดูต้่รวจสำอบงบการเงินรวมของบรษิัทั พัลาสำติ่ค และห่์บห์อ่ไทย
จำากัดู (มห์าชน) และบริษััทย่อย (กล่่มบริษััท) ซ้ึ่�งประกอบดู้วยงบ
แสำดูงฐานะการเงินรวม ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2563 งบกำาไรขาดูท่น
เบ็ดูเสำรจ็รวม งบแสำดูงการเปล่�ยนแปลงสำ่วนของผิู้ถืึอห้่์นรวมและ
งบกระแสำเงินสำดูรวมสำำาห์รบัปีสำิ�นสำดู่วันเดูย่วกนั และห์มายเห์ต่ป่ระกอบ
งบการเงินรวม รวมถ้ึงห์มายเห์ต่ส่ำรป่นโยบายการบัญช่ท่�สำำาคัญ และ
ไดู้ต่รวจสำอบงบการเงินเฉีพัาะกิจการของบริษััท พัลาสำติ่ค และ
ห่์บห่์อไทย จำากัดู (มห์าชน) ดู้วยเช่นกัน

ข้าพัเจ้าไดู้ปฏิิบัติ่งานต่รวจสำอบต่ามมาต่รฐานการสำอบบัญช่ ความ
รบัผิิดูชอบของข้าพัเจ้าไดู้กล่าวไว้ในวรรค ความรบัผิิดูชอบของผิู้
สำอบบัญช่ต่่อการต่รวจสำอบงบการเงินในรายงานของข้าพัเจ้า 
ข้าพัเจ้ามค่วามเปน็อสิำระจากกล่ม่บรษิัทัต่ามขอ้กำาห์นดูจรรยาบรรณ
ของผิูป้ระกอบวิชาช่พับัญช่ท่�กำาห์นดู โดูยสำภาวชิาช่พับัญช่ในสำว่นท่�

เรื�องสำำาคัญในการต่รวจสำอบ คอื เรื�องต่า่ง ๆ ท่�มนั่ยสำำาคญัท่�สำดู่ต่าม
ดูล่ยพันิิจเย่�ยงผิูป้ระกอบวชิาช่พัของขา้พัเจ้าในการต่รวจสำอบงบการ
เงินสำำาห์รบังวดูปจัจ่บนั ข้าพัเจา้ไดูน้ำาเรื�องเห์ลา่น่�มาพัจิารณาในบรบิท
ของการต่รวจสำอบงบการเงินโดูยรวมและในการแสำดูงความเห็์น 
ของข้าพัเจ้า ทั�งน่� ข้าพัเจ้าไม่ไดูแ้สำดูงความเห็์นแยกต่า่งห์ากสำำาห์รบั
เรื�องเห์ลา่น่� 

ข้าพัเจ้าไดูป้ฏิิบัต่งิานต่ามความรบัผิดิูชอบท่�ไดูก้ลา่วไว้ในวรรคความ
รบัผิิดูชอบของผิู้สำอบบัญช่ต่่อการต่รวจสำอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพัเจ้า ซ้ึ่�งไดู้รวมความรบัผิิดูชอบท่�เก่�ยวกับเรื�องเห์ล่าน่�ดู้วย 

เนื�องจากกล่่มบรษิััทเข้าทำาสำญัญากับลูกค้าเปน็จำานวนมากรายและ
เงื�อนไขท่�ระบ่ไวใ้นสำญัญาท่�ทำากับลกูค้ามค่วามห์ลากห์ลาย ประกอบ
กับรายไดู้เปน็ต่ัวช่�วัดูห์ลักในแง่ผิลการดูำาเนินงานของธิร่กิจ ซ้ึ่�งผิู้ใช้

รายงานข้องผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต
31 ธันวิาคม 2563

ควิามเห็น

เกณฑ์์ในการแสดงควิามเห็น

เรื�องสำาคัญในการตรวิจสอบ 

การรบัรูร้ายได้

ข้าพัเจ้าเห็์นว่างบการเงินข้างต้่นน่�แสำดูงฐานะการเงิน ณ วันท่� 31 
ธินัวาคม 2563 ผิลการดูำาเนินงานและกระแสำเงินสำดู สำำาห์รบัปสีำิ�นสำดู่
วันเดู่ยวกันของบริษััท พัลาสำต่ิค และห่์บห์่อไทย จำากัดู (มห์าชน) 
และบริษััทย่อย และเฉีพัาะของบริษััท พัลาสำติ่ค และห่์บห่์อไทย 
จำากัดู (มห์าชน) โดูยถึกูต้่องต่ามท่�ควรในสำาระสำำาคญัต่ามมาต่รฐาน
การรายงานทางการเงิน

เก่�ยวข้องกับการต่รวจสำอบงบการเงิน และข้าพัเจ้าไดู้ปฏิิบัติ่ต่าม
ข้อกำาห์นดูดู้านจรรยาบรรณอื�น ๆ ต่ามท่�ระบ่ในข้อกำาห์นดูนั�น
ดู้วยข้าพัเจ้าเชื�อว่าห์ลักฐานการสำอบบัญช่ท่�ข้าพัเจ้าไดู้รบัเพ่ัยงพัอ
และเห์มาะสำม เพืั�อใช้เปน็เกณฑ์ใ์นการแสำดูงความเห็์นของขา้พัเจ้า

การปฏิิบัติ่งานของข้าพัเจ้าไดู้รวมวิธิ่การต่รวจสำอบท่�ออกแบบมา
เพืั�อต่อบสำนองต่่อการประเมินความเสำ่�ยงจากการแสำดูงข้อมูลท่�
ขัดูต่่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำาระสำำาคัญในงบการเงิน ผิลของวิธิ่การ
ต่รวจสำอบของขา้พัเจ้า ซ้ึ่�งไดู้รวมวิธิก่ารต่รวจสำอบสำำาห์รบัเรื�องเห์ลา่
น่�ดูว้ย ไดูใ้ช้เปน็เกณฑ์ใ์นการแสำดูงความเห็์นของข้าพัเจา้ต่อ่งบการเงิน
โดูยรวม

เรื�องสำำาคญัในการต่รวจสำอบ พัรอ้มวิธิก่ารต่รวจสำอบสำำาห์รบัแต่ล่ะเรื�อง
มดัู่งต่อ่ไปน่�

งบการเงินให้์ความสำนใจ ดูังนั�น ข้าพัเจ้าจ้งพิัจารณาการรบัรูร้ายไดู้
เป็นเรื�องสำำาคัญในการต่รวจสำอบ โดูยให้์ความสำำาคัญกับการเกิดูข้�น
จรงิของรายไดู้ และระยะเวลาในการรบัรูร้ายไดู้
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ต่ามท่�กลา่วไว้ในห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินรวมข้อ 16 บรษิัทัฯ จะ
ทดูสำอบการดู้อยคา่ของคา่ความนิยมท่กปี ห์รอืเมื�อใดูกต็่ามท่�มข้่อบ่งช่�
ของการดู้อยคา่เกิดูข้�น ขา้พัเจ้าให้์ความสำำาคญัในการต่รวจสำอบการ
ประเมินการดูอ้ยคา่ของคา่ความนิยม เนื�องจากการประเมินการดู้อยคา่
ดูงักลา่ว ถืึอเปน็ประมาณการทางบัญช่ท่�สำำาคญัท่�ฝ่า่ยบรหิ์ารต้่องใช้
แบบจำาลองทางการเงินในการคำานวณมูลค่าท่�คาดูว่าจะไดู้รับคืน
และใช้ดูล่ยพิันิจอย่างสูำงในการระบ่ห์น่วยสำนิทรพััย์ท่�กอ่ให้์เกิดูเงินสำดู
และการประมาณการกระแสำเงินสำดูในอนาคต่ท่�กิจการคาดูว่าจะไดู้
รบัจากกล่่มสำินทรพััย์นั�น รวมถ้ึงการกำาห์นดูอัต่ราคิดูลดูและอัต่รา
การเติ่บโต่ในระยะยาวท่�เห์มาะสำม

ประเมินระบบการควบค่มภายในของกล่่มบริษััทท่�เก่�ยวข้องกับ
วงจรรายไดู ้โดูยการสำอบถึามจากผิูร้บัผิดิูชอบ ทำาความเขา้ใจและ
สำ่่มเลือกตั่วอย่างมาทดูสำอบการปฏิิบัต่ิต่ามการควบค่มสำำาคัญท่�
กล่ม่บรษิัทัออกแบบไว้

สำ่่มต่รวจสำอบเอกสำารประกอบรายการขายท่�เกิดูข้�นในระห์ว่างปี
และช่วงใกลส้ำิ�นรอบระยะเวลาบัญช่

วิเคราะห์์เปรย่บเท่ยบขอ้มลูบัญช่รายไดูแ้บบแยกยอ่ย (Disaggre-
gated data) เพืั�อต่รวจสำอบความผิดิูปกติ่ท่�อาจเกิดูข้�นของรายการ
ขายต่ลอดูรอบระยะเวลาบญัช่ 

สำ่่มตั่วอย่างเอกสำารการขาย เพืั�อต่รวจสำอบการรับรู้รายไดู้ว่า
เป็นไปต่ามเงื�อนไขท่�ระบ่ไว้ในสำัญญาขายสำินค้าของกล่่มบริษััท 
และสำอดูคลอ้งกับนโยบายการรบัรูร้ายไดู้ของกล่ม่บรษิัทั 

สำอบทานใบลดูห์น่�ท่�กล่่มบรษิััทออกภายห์ลังวันสำิ�นรอบระยะเวลา
บญัช่  

ผิู้บรหิ์ารเป็นผิู้รบัผิิดูชอบต่่อข้อมูลอื�น ซ้ึ่�งรวมถ้ึงข้อมูลท่�รวมอยู่ใน
รายงานประจำาปีของกล่ม่บรษิัทั (แต่ไ่ม่รวมถ้ึงงบการเงินและรายงาน
ของผิูส้ำอบบัญช่ท่�แสำดูงอยูใ่นรายงานนั�น) ซ้ึ่�งคาดูวา่จะถูึกจัดูเต่รย่ม
ให้์กับข้าพัเจ้าภายห์ลงัวันท่�ในรายงานของผิูส้ำอบบัญช่น่�

ความเห็์นของข้าพัเจ้าต่่องบการเงินไม่ครอบคล่มถึ้งข้อมูลอื�นและ
ข้าพัเจ้าไม่ไดูใ้ห้์ขอ้สำรป่ในลกัษัณะการให้์ความเชื�อมั�นในรปูแบบใดู ๆ
ต่อ่ข้อมลูอื�นนั�น

ข้าพัเจ้าไดู้ต่รวจสำอบการรบัรูร้ายไดู้ของกล่ม่บรษิัทัโดูยการ

ค่าควิามนิยม 

ข้้อมูลอื�น

ข้าพัเจ้าไดู้ประเมินการกำาห์นดูห์น่วยสำินทรัพัย์ท่�ก่อให้์เกิดูเงินสำดู
และแบบจำาลองทางการเงิน รวมถ้ึงทำาความเข้าใจและทดูสำอบข้อ
สำมมต่ิฐานท่�สำำาคัญท่�ฝ่า่ยบรหิ์ารเลือกใช้ในการจัดูทำาประมาณการก
ระแสำเงินสำดูท่�คาดูว่าจะไดู้รบัในอนาคต่จากกล่่มสำินทรพััย์ดัูงกล่าว
และอัต่ราคิดูลดูท่�ใช้ โดูยการสำอบถึามผิู้รบัผิิดูชอบท่�เก่�ยวข้องและ
วิเคราะห์์เปรย่บเท่ยบกับแห์ล่งข้อมูลต่่าง ๆ ของกล่่มบรษิััทและของ
อต่่สำาห์กรรม

ความรบัผิดิูชอบของข้าพัเจ้าท่�เก่�ยวเนื�องกับการต่รวจสำอบงบการเงิน 
คือ การอ่านและพัิจารณาว่าข้อมูลอื�นนั�นม่ความขัดูแย้งท่�ม่สำาระ
สำำาคัญกับงบการเงินห์รอืกับความรูท่้�ไดู้รบัจากการต่รวจสำอบของ
ขา้พัเจ้าห์รอืไม่ ห์รอืปรากฏิว่าขอ้มลูอื�นแสำดูงขดัูต่อ่ข้อเท็จจรงิอนัเปน็
สำาระสำำาคัญห์รอืไม ่

เมื�อข้าพัเจ้าไดู้อ่านรายงานประจำาปีของกล่่มบริษััทต่ามท่�กล่าว
ข้างต้่นแล้ว และห์ากสำร่ปไดู้ว่าม่การแสำดูงข้อมูลท่�ขัดูต่่อข้อเท็จจรงิ
อันเป็นสำาระสำำาคัญ ข้าพัเจ้าจะสำื�อสำารเรื�องดูังกล่าวให้์ผิู้ม่ห์น้าท่�ใน
การกำากับดูแูลทราบเพืั�อให้์มก่ารดูำาเนินการแก้ไขท่�เห์มาะสำมต่อ่ไป 

ผิูบ้รหิ์ารมห่์น้าท่�รบัผิดิูชอบในการจดัูทำาและนำาเสำนองบการเงินเห์ลา่น่� 
โดูยถูึกต่้องต่ามท่�ควรต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงินและ
รบัผิิดูชอบเก่�ยวกับการควบค่มภายในท่�ผิู้บรหิ์ารพิัจารณาว่าจำาเปน็
เพัื�อให์้สำามารถึจัดูทำางบการเงินท่�ปราศจากการแสำดูงข้อมูลท่�ขัดูต่่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำาระสำำาคัญ ไม่ว่าจะเกิดูจากการท่จริต่ห์รือ
ข้อผิดิูพัลาดูในการจัดูทำางบการเงิน ผิูบ้รหิ์ารรบัผิดิูชอบในการประเมิน
ความสำามารถึของกล่ม่บรษิัทัในการดูำาเนินงานต่อ่เนื�อง การเปิดูเผิย

ควิามรบัผิดชอบข้องผู้บรหิารและผู้มีหน้าที�ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

เรื�องท่�เก่�ยวกับการดูำาเนินงานต่อ่เนื�องในกรณ่ท่�มเ่รื�องดูงักลา่ว และ
การใช้เกณฑ์์การบัญช่สำำาห์รบักิจการท่�ดูำาเนินงานต่่อเนื�อง เว้นแต่่
ผิู้บรหิ์ารม่ความต่ั�งใจท่�จะเลิกกล่่มบรษิััทห์รอืห์ย่ดูดูำาเนินงานห์รอื 
ไมส่ำามารถึดูำาเนินงานต่อ่เนื�องอก่ต่อ่ไปไดู้

ผิู้ม่ห์น้าท่�ในการกำากับดููแลม่ห์น้าท่�ในการสำอดูสำ่องดููแลกระบวนการ
ในการจัดูทำารายงานทางการเงินของกล่ม่บรษิัทั 
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การต่รวจสำอบของข้าพัเจ้าม่วัต่ถ่ึประสำงค์เพืั�อให้์ไดู้ความเชื�อมั�น
อย่างสำมเห์ต่่สำมผิลว่างบการเงินโดูยรวมปราศจากการแสำดูงข้อมูล
ท่�ขัดูต่่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสำาระสำำาคัญห์รอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดูจากการ
ท่จรติ่ห์รอืข้อผิิดูพัลาดู และเสำนอรายงานของผิู้สำอบบัญช่ ซ้ึ่�งรวม
ความเห็์นของข้าพัเจ้าอยู่ดู้วย ความเชื�อมั�นอย่างสำมเห์ต่่สำมผิล คือ
ความเชื�อมั�นในระดัูบสำงู แต่ไ่ม่ไดูเ้ปน็การรบัประกนัว่าการปฏิิบัต่งิาน
ต่รวจสำอบต่ามมาต่รฐานการสำอบบัญช่จะสำามารถึต่รวจพับข้อมูลท่�
ขัดูต่อ่ขอ้เท็จจรงิอนัเปน็สำาระสำำาคญัท่�มอ่ยู่ไดู้เสำมอไป ขอ้มูลท่�ขัดูต่อ่

ระบ่และประเมินความเสำ่�ยงท่�อาจมก่ารแสำดูงข้อมลูท่�ขดัูต่่อข้อเท็จจรงิ
อันเป็นสำาระสำำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดูจากการท่จรติ่ห์รอื
ข้อผิิดูพัลาดู ออกแบบและปฏิิบัต่ิงานต่ามวิธิ่การต่รวจสำอบเพืั�อ
ต่อบสำนองต่อ่ความเสำ่�ยงเห์ลา่นั�น และไดู้ห์ลกัฐานการสำอบบัญช่ท่�
เพ่ัยงพัอและเห์มาะสำม เพืั�อเปน็เกณฑ์์ในการแสำดูงความเห็์นของ
ข้าพัเจ้า ความเสำ่�ยงท่�ไม่พับข้อมูลท่�ขัดูต่่อข้อเท็จจรงิอนัเปน็สำาระ
สำำาคญั ซ้ึ่�งเปน็ผิลมาจากการท่จรติ่จะสำงูกว่าความเสำ่�ยงท่�เกิดูจาก
ข้อผิิดูพัลาดู เนื�องจากการท่จริต่อาจเก่�ยวกับการสำมรู้ร่วมคิดู        
การปลอมแปลงเอกสำารห์ลกัฐาน การต่ั�งใจละเวน้การแสำดูงขอ้มลู 
การแสำดูงข้อมูลท่�ไม่ต่รงต่ามข้อเท็จจรงิห์รอืการแทรกแซึ่งการ
ควบคม่ภายใน

ประเมนิการนำาเสำนอโครงสำรา้งและเนื�อห์าของงบการเงินโดูยรวม 
รวมถ้ึงการเปิดูเผิยข้อมูลท่�เก่�ยวขอ้ง ต่ลอดูจนประเมินวา่งบการเงนิ
แสำดูงรายการและเห์ต่ก่ารณ์ท่�เกิดูข้�นโดูยถูึกต่อ้งต่ามท่�ควรห์รอืไม่

ประเมินความเห์มาะสำมของนโยบายการบัญช่ท่�ผิู้บรหิ์ารใช้และ
ความสำมเห์ต่่สำมผิลของประมาณการทางบัญช่และการเปิดูเผิย
ข้อมลูท่�เก่�ยวข้องท่�ผิูบ้รหิ์ารจัดูทำา

ทำาความเข้าใจเก่�ยวกับระบบการควบค่มภายในท่�เก่�ยวข้องกับ
การต่รวจสำอบ เพืั�อออกแบบวิธิ่การต่รวจสำอบให้์เห์มาะสำมกับ
สำถึานการณ์ แต่่ไม่ใช่เพืั�อวัต่ถ่ึประสำงค์ในการแสำดูงความเห์็นต่่อ
ความมป่ระสำทิธิผิิลของการควบคม่ภายในของกล่ม่บรษิัทั

รวบรวมเอกสำารห์ลกัฐานการสำอบบัญช่ท่�เห์มาะสำมอย่างเพ่ัยงพัอ
เก่�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการห์รอืของกิจกรรมทางธิร่กิจ
ภายในกล่ม่บรษิัทั เพืั�อแสำดูงความเห็์นต่อ่งบการเงินรวม ขา้พัเจ้า
รบัผิดิูชอบต่อ่การกำาห์นดูแนวทางการควบคม่ดูแูล และการปฏิิบตั่ิ
งานต่รวจสำอบกล่ม่บรษิัทั ขา้พัเจ้าเปน็ผิูร้บัผิดิูชอบแต่เ่พ่ัยงผิูเ้ดูย่ว
ต่อ่ความเห็์นของข้าพัเจ้า 

สำร่ปเก่�ยวกับความเห์มาะสำมของการใช้เกณฑ์์การบัญช่สำำาห์รับ
กิจการท่�ดูำาเนินงานต่่อเนื�องของผิู้บรหิ์าร และสำร่ปจากห์ลักฐาน
การสำอบบัญช่ท่�ไดู้รบัว่ามค่วามไม่แน่นอนท่�มส่ำาระสำำาคัญท่�เก่�ยวกับ
เห์ต่่การณ์ห์รอืสำถึานการณ์ท่�อาจเป็นเห์ต่่ให้์เกิดูข้อสำงสำัยอย่างม่
นัยสำำาคญัต่่อความสำามารถึของกล่ม่บรษิัทัในการดูำาเนินงานต่อ่เนื�อง
ห์รอืไม ่ห์ากข้าพัเจ้าไดูข้อ้สำรป่ว่ามค่วามไม่แน่นอนท่�มส่ำาระสำำาคญั 
ข้าพัเจ้าจะต่้องให้์ข้อสำังเกต่ไว้ในรายงานของผิู้สำอบบัญช่ของ
ข้าพัเจ้าถ้ึงการเปิดูเผิยข้อมูลท่�เก่�ยวข้องในงบการเงิน ห์รอืห์าก
เห์น็ว่าการเปิดูเผิยดัูงกลา่วไมเ่พ่ัยงพัอ ขา้พัเจ้าจะแสำดูงความเห์น็
ท่�เปล่�ยนแปลงไป ข้อสำร่ปของข้าพัเจ้าข้�นอยู่กับห์ลักฐานการสำอบ
บัญช่ท่�ไดู้รับจนถึ้งวันท่�ในรายงานของผิู้สำอบบัญช่ของข้าพัเจ้า 
อย่างไรก็ต่าม เห์ต่่การณ์ห์รอืสำถึานการณ์ในอนาคต่อาจเป็นเห์ต่่
ให์ก้ล่ม่บรษิัทัต้่องห์ย่ดูการดูำาเนินงานต่อ่เนื�องไดู้

ควิามรบัผิดชอบข้องผู้สอบบัญชีต่อการตรวิจสอบงบการเงิน

ข้อเท็จจรงิอาจเกิดูจากการท่จรติ่ห์รอืข้อผิิดูพัลาดูและถึือว่าม่สำาระ
สำำาคัญ เมื�อคาดูการณ์อย่างสำมเห์ต่่สำมผิลไดู้ว่ารายการท่�ขัดูต่่อข้อ
เท็จจรงิแต่ล่ะรายการห์รอืท่กรายการรวมกันจะมผ่ิลต่อ่การตั่ดูสำนิใจ
ทางเศรษัฐกิจของผิูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเห์ลา่น่�

ในการต่รวจสำอบของข้าพัเจ้าต่ามมาต่รฐานการสำอบบัญช่ ข้าพัเจ้า
ใช้ดู่ลยพัินิจและการสำังเกต่และสำงสำัยเย่�ยงผิู้ประกอบวิชาช่พัต่ลอดู
การต่รวจสำอบ และข้าพัเจา้ไดู้ปฏิิบติั่งานดัูงต่อ่ไปน่�ดู้วย
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อรวิรรณ เตชวัิฒนสิรกุิล
ผู้ิสำอบบัญช่รบัอน่ญาต่ เลขทะเบ่ยน 4807

บรษัิัท สำำานักงาน อ่วาย จำากัดู
กร่งเทพัฯ : 25 ก่มภาพัันธิ์ 2564

ข้าพัเจ้าไดูส้ำื�อสำารกับผิูม้ห่์น้าท่�ในการกำากับดูแูลในเรื�องต่า่ง ๆ ซ้ึ่�งรวม
ถ้ึงขอบเขต่และช่วงเวลาของการต่รวจสำอบต่ามท่�ไดู้วางแผินไว้ 
ประเดู็นท่�ม่นัยสำำาคัญท่�พับจากการต่รวจสำอบรวมถึ้งข้อบกพัรอ่งท่�ม่
นัยสำำาคัญในระบบการควบค่มภายใน ห์ากข้าพัเจ้าไดู้พับในระห์ว่าง 
การต่รวจสำอบของข้าพัเจ้า

ข้าพัเจ้าไดู้ให้์คำารบัรองแก่ผิู้ม่ห์น้าท่�ในการกำากับดููแลว่า ข้าพัเจ้าไดู้
ปฏิิบัต่ิต่ามข้อกำาห์นดูจรรยาบรรณท่�เก่�ยวข้องกับความเป็นอิสำระ
และไดู้สำื�อสำารกับผิู้ม่ห์น้าท่�ในการกำากับดููแลเก่�ยวกับความสัำมพัันธิ์
ทั�งห์มดู ต่ลอดูจนเรื�องอื�นซ้ึ่�งขา้พัเจ้าเชื�อว่ามเ่ห์ต่ผ่ิลท่�บ่คคลภายนอก
อาจพิัจารณาวา่กระทบต่อ่ความเปน็อสิำระของขา้พัเจ้าและมาต่รการ
ท่�ข้าพัเจา้ใช้เพืั�อปอ้งกันไม่ให้์ข้าพัเจ้าขาดูความเปน็อสิำระ

จากเรื�องทั�งห์ลายท่�สำื�อสำารกับผิู้ม่ห์น้าท่�ในการกำากับดููแล ข้าพัเจ้า
ไดูพ้ัจิารณาเรื�องต่า่ง ๆ  ท่�มนั่ยสำำาคญัท่�สำดู่ในการต่รวจสำอบงบการเงิน
ในงวดูปจัจ่บันและกำาห์นดูเปน็เรื�องสำำาคญัในการต่รวจสำอบ ข้าพัเจ้า
ไดู้อธิบิายเรื�องเห์ล่าน่�ไว้ในรายงานของผิู้สำอบบัญช่ เว้นแต่่กฎห์มาย
ห์รอืข้อบังคับห้์ามไม่ให้์เปิดูเผิยเรื�องดูังกล่าวต่่อสำาธิารณะ ห์รอืใน
สำถึานการณ์ท่�ยากท่�จะเกิดูข้�น ข้าพัเจา้พิัจารณาวา่ไม่ควรสำื�อสำารเรื�อง
ดูังกล่าวในรายงานของข้าพัเจ้า เพัราะการกระทำาดูังกล่าวสำามารถึ
คาดูการณ์ไดู้อย่างสำมเห์ต่ส่ำมผิลว่าจะมผ่ิลกระทบในทางลบมากกวา่
ผิลประโยชน์ท่�ผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่สำาธิารณะจะไดูจ้ากการสำื�อสำารดูงักลา่ว 
 
ข้าพัเจ้าเป็นผิู้รับผิิดูชอบงานสำอบบัญช่และการนำาเสำนอรายงาน
ฉีบบัน่�
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งบแสดงฐานะกัารเงิน

ณ วิันที� 31 ธันวิาคม 2563

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
ห์มายเห์ต่่ 31 ธนัวิาคม 2563 31 ธนัวิาคม 2562 31 ธนัวิาคม 2563 31 ธนัวิาคม 2562

สินทรพัย์
สินทรพัย์หีมุนเวียน
เงินสำดูและรายการเท่ยบเท่าเงินสำดู 8 195,614,919 34,673,640 5,893,697 6,946,703 
สำนิทรพััย์ทางการเงินห์ม่นเว่ยนอืน่ 9 409,994 55,556,182 164,534 -
ลกูห์น้่การค้าและลกูห์น้่อืน่ 7, 10 826,037,939 783,877,262 394,389,684 358,006,086 
สำนิค้าคงเห์ลอื 11 415,744,378 287,436,208 120,910,680 104,252,642 
เงินจ่ายลว่งห์น้าค่าซ้ืึ่อวัต่ถึ่ดูิบ 8,075,614 74,798,225 - -
สำนิทรพััย์ห์ม่นเว่ยนอืน่ 12 115,168,614 51,219,504 37,784,030 29,681,299 
รวมสินทรพัย์หีมุนเวียน 1,561,051,458 1,287,561,021 559,142,625 498,886,730 
สินทรพัย์ไม่หีมุนเวียน
เงินฝ่ากธินาคารท่่ม่ภาระค้ำาประกัน 13 23,236,880 25,815,510 - -
สำนิทรพััย์ทางการเงินไม่ห์ม่นเว่ยนอืน่ 9 2,267,365 9,040,284 - -
เงินลงท่นในบรษิััทย่อย 14 - - 2,560,744,399 2,078,857,751 
ท่่ดูิน อาคารและอป่กรณ์ 15 1,476,101,455 1,480,598,649 453,733,563 456,028,272 
สำนิทรพััย์สำทิธิกิารใช้ 24 85,861,164 - 3,381,859 -
ค่าความนิยม 16 1,001,817,144 1,010,138,400 - -
สำนิทรพััย์ไม่ม่ต่ัวต่น 17 353,498,806 396,591,222 4,254,368 4,693,310 
สำนิทรพััย์ภาษั่เงินไดู้รอการต่ัดูบัญช่ 31 8,924,645 7,790,160 8,924,645 7,790,160 
ภาษั่เงินไดู้ห์ัก ณ ท่่จ่าย 18 93,219,177 93,218,705 93,200,804 93,200,804 
เงินจ่ายลว่งห์น้าค่าซ้ืึ่อแม่พัิมพั์ 49,949,640 30,466,936 49,145,916 29,968,174 
สำนิทรพััย์ท่่เกิดูจากสำทิธิใินการซ้ืึ่อห์่้นท่่ผิู้ม่สำว่นไดู้เสำย่
ท่่ไม่ม่อำานาจควบค่มของบรษิััทย่อยออกให์้แก่บรษิััทฯ 25 8,839,787 8,839,787 8,839,787 8,839,787 

สำนิทรพััย์ไม่ห์ม่นเว่ยนอืน่ 58,696,636 36,611,818 21,386,609 7,370,975 
รวมสินทรพัย์ไม่หีมุนเวียน 3,162,412,699 3,099,111,471 3,203,611,950 2,686,749,233 
รวมสินทรพัย์ 4,723,464,157 4,386,672,492 3,762,754,575 3,185,635,963 

ห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินเปน็สำว่นห์น้�งของงบการเงินน่�

(หน่วิย: บาท)

102 THAI PLASPAC PLC.



งบแสดงฐานะกัารเงิน (ติอ่)

ณ วิันที� 31 ธันวิาคม 2563

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
ห์มายเห์ต่่ 31 ธนัวิาคม 2563 31 ธนัวิาคม 2562 31 ธนัวิาคม 2563 31 ธนัวิาคม 2562

หีน้ีสินและส่วนของผูู้้ถ่อหีุ้น
หีน้ีสินหีมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญช่และเงินกู้ยืมระยะสำั�นจากธินาคาร 19 515,341,780 377,400,000 468,192,021 348,400,000 
เจ้าห์น่�การคา้และเจ้าห์น่�อื�น 7, 20 358,953,593 292,569,744 179,012,644 159,271,828 
สำว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธินาคาร
ท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี 22 165,249,118 134,989,101 165,249,118 114,346,601 

สำว่นของห้่์นกู้ระยะยาวท่�ถึง้กำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี 23 76,024,879 53,670,500 - -
สำว่นของห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่าท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระ
ภายในห์น้�งปี 24 7,006,413 - 1,884,918 -

ภาษัเ่งินไดูค้้างจ่าย 12,827,196 - 12,827,196 -
ห์น่�สำนิห์มน่เว่ยนอื�น 21 36,982,436 24,238,248 17,372,545 12,688,608 
รวมหีนี�สินหีมุนเวยีน 1,172,385,415 882,867,593 844,538,442 634,707,037 
หีนี�สินไมห่ีมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธินาคาร - สำท่ธิจิาก
สำว่นท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี 22 792,652,610 611,812,990 792,652,610 546,642,627 

ห้่์นกู้ระยะยาว - สำท่ธิจิากสำว่นท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระ
ภายในห์น้�งปี 23 390,306,813 464,400,462 - -

ห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่า - สำท่ธิจิากสำว่นท่�
ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี 24 80,908,189 - 1,575,912 -

ห์น่�สำนิท่�เกิดูจากสำทิธิท่ิ�ออกให้์แก่ผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ท่�ไมม่่
อำานาจควบคม่ของบรษิัทัย่อยในการขายห้่์นให้์บรษิัทัฯ 25 - 469,128,425 - -

ห์น่�สำนิภาษัเ่งินไดูร้อการตั่ดูบัญช่ 31 95,575,384 47,895,404 - -
สำำารองผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักงาน 26 70,898,147 61,085,671 41,218,115 36,711,177 
รวมหีนี�สินไมห่ีมุนเวยีน 1,430,341,143 1,654,322,952 835,446,637 583,353,804 
รวมหีนี�สิน 2,602,726,558 2,537,190,545 1,679,985,079 1,218,060,841 

ห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินเปน็สำว่นห์น้�งของงบการเงินน่�

(หน่วิย: บาท)
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งบแสดงฐานะกัารเงิน (ติอ่)

ณ วิันที� 31 ธันวิาคม 2563

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
ห์มายเห์ต่่ 31 ธนัวิาคม 2563 31 ธนัวิาคม 2562 31 ธนัวิาคม 2563 31 ธนัวิาคม 2562

ส่วนของผูู้้ถ่อหีุ้น
ท่นเรอืนห์่้น 27 

   ท่นจดูทะเบ่ยน    
     ห้่์นสำามัญ 326,550,000 ห้่์น มูลค่าห้่์นละ 1 บาท 326,550,000 326,550,000 326,550,000 326,550,000 
   ท่นท่�ออกและชำาระแลว้ 165,249,118 114,346,601 
     ห้่์นสำามัญ 326,549,999 ห้่์น มูลคา่ห้่์นละ 1 บาท 326,549,999 326,549,999 326,549,999 326,549,999 
สำว่นเกินมูลคา่ห้่์นสำามัญ 1,026,968,920 1,026,968,920 1,026,968,920 1,026,968,920 
สำว่นเกินท่นจากการเปล่�ยนแปลงสำดัูสำว่นการถืึอห้่์น   
ในบรษิัทัย่อย 14

20,034,929 - - -

กำาไรสำะสำม
   จัดูสำรรแลว้ - สำำารองต่ามกฎห์มาย 28 32,655,000 28,605,000 32,655,000 28,605,000 
   ยังไม่ไดู้จัดูสำรร 912,545,432 636,264,620 696,595,577 585,451,203 
องคป์ระกอบอื�นของสำว่นของผิูถื้ึอห้่์น (257,076,512) (274,013,807) - - 
สำว่นของผิูถื้ึอห้่์นของบรษิัทัฯ 2,061,677,768 1,744,374,732 2,082,769,496 1,967,575,122 
สำว่นของผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ท่�ไม่มอ่ำานาจควบคม่ของบรษิัทัย่อย 59,059,831 105,107,215 - - 
รวมสว่นของผูู้้ถ่อหุ้ีน 2,120,737,599 1,849,481,947 2,082,769,496 1,967,575,122 
รวมหีนี�สินและส่วนของผูู้ถ่้อหุ้ีน 4,723,464,157 4,386,672,492 3,762,754,575 3,185,635,963 

- -   -   -   

ห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินเปน็สำว่นห์น้�งของงบการเงินน่�

กรรมการ

(หน่วิย: บาท)
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งบกัำาไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ำ

สำาหรบัปีสิ�นสุดวิันที� 31 ธันวิาคม 2563

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
ห์มายเห์ต่่ 2563 2562 2563 2562

กัำาไรขาดทุน:
รายได้    
รายไดู้จากการขาย 7 3,982,783,037 3,755,783,806 1,528,602,422 1,426,401,041 
รายไดู้อื�น 7 50,675,170 41,917,617 42,085,946 40,033,877 
กำาไรจากอตั่ราแลกเปล่�ยน 6,199,526 4,357,972 652,111 938,111 
รวมรายได้ 4,039,657,733 3,802,059,395 1,571,340,479 1,467,373,029 
ค่าใช้จำา่ย 20,034,929 - - -
ต้่นท่นขาย 7 3,025,347,897 3,096,196,774 1,159,572,586 1,148,922,751 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดูจำาห์น่าย 180,352,709 153,307,517 41,258,488 38,784,550 
ค่าใช้จ่ายในการบรหิ์าร 7 292,466,785 257,099,593 147,747,255 151,283,886 
รวมค่าใช้จำา่ย 3,498,167,391 3,506,603,884 1,348,578,329 1,338,991,187 
กัำาไรจำากักิัจำกัรรมดำาเนินงาน 541,490,342 295,455,511 222,762,150 128,381,842 
ต้่นท่นทางการเงิน 29 (105,340,519) (140,955,187) (34,028,706) (64,222,907)
กัำาไรก่ัอนค่าใช้จำา่ยภาษีัเงินได้ 436,149,823 154,500,324 188,733,444 64,158,935 
รายไดู้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษัเ่งินไดู้ 31 (82,863,919) 8,559,428 (32,720,320) (2,105,016)
กัำาไรสำาหีรบัปี 353,285,904 163,059,752 156,013,124 62,053,919 

กัำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ำอ่�น:
รายการท่�จะถูึกบันท้กในสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูท่นใน
ภายห์ลงั
ผิลต่า่งของอตั่ราแลกเปล่�ยนจากการแปลง
ค่างบการเงิน ท่�เปน็เงินต่ราต่า่งประเทศ 16,937,295 (217,737,468) - - 

รายการท่�จะถูึกบันท้กในสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูท่น
ในภายห์ลงั 
   - สำท่ธิจิากภาษัเ่งินไดู้ 16,937,295 (217,737,468) - - 
รายการท่�จะไม่ถูึกบันท้กในสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูท่น
ในภายห์ลงั
ผิลขาดูท่นจากการประมาณการ
ต่ามห์ลกัคณิต่ศาสำต่รป์ระกันภัย (1,270,875) (8,650,517) - (5,442,965)

หั์ก: ผิลกระทบของภาษัเ่งินไดู้ 31 397,545 1,960,911 - 1,088,593 
รายการท่�จะไม่ถูึกบันท้กในสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูท่น
ในภายห์ลงั
   - สำท่ธิจิากภาษัเ่งินไดู้ (873,330) (6,689,606) - (4,354,372)
กัำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ำอ่�นสำาหีรบัปี 16,063,965 (224,427,074) - (4,354,372)
กัำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ำรวมสำาหีรบัปี 369,349,869 (61,367,322) 156,013,124 57,699,547 

ห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินเปน็สำว่นห์น้�งของงบการเงินน่�

(หน่วิย: บาท)
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งบกัำาไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ำ (ติอ่)

สำาหรบัปีสิ�นสุดวิันที� 31 ธันวิาคม 2563

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
ห์มายเห์ต่่ 2563 2562 2563 2562

กัารแบ่งปันกัำาไร    
สำว่นท่�เปน็ของผิูถื้ึอห้่์นของบรษิัทัฯ 321,979,451 138,841,442  156,013,124 62,053,919
สำว่นท่�เปน็ของผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ท่�ไม่มอ่ำานาจควบคม่
ของบรษิัทัย่อย 31,306,453 24,218,310 

353,285,904 163,059,752 

กัารแบ่งปันกัำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ำรวม
สำว่นท่�เปน็ของผิูถื้ึอห้่์นของบรษิัทัฯ 338,086,857 (85,073,865)  156,013,124 57,699,547
สำว่นท่�เปน็ของผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ท่�ไม่มอ่ำานาจควบคม่
ของบรษิัทัย่อย 31,263,012 23,706,543 

369,349,869 (61,367,322)

กัำาไรต่ิอหุ้ีน 33

กำาไรต่อ่ห้่์นขั�นพืั�นฐาน
   สำว่นท่�เปน็ของผิูถื้ึอห้่์นของบรษิัทัฯ 0.99 0.53   0.48   0.24

ห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินเปน็สำว่นห์น้�งของงบการเงินน่�

(หน่วิย: บาท)
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งบแสดงกัารเปลี�ยนแปลงสว่นของผูู้ถ้อ่หุ้ีน (ติอ่)

สำาหรบัปีสิ�นสุดวิันที� 31 ธันวิาคม 2563

งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร

ห์มายเห์ต่่

ทนุเรอ่นหุ้ีน
ที�ออกัและ
ชำาระแล้ว

ส่วินเกนิมูลคา่
หุ้นสามญั

กัำาไรสะสม

จัดสรรแล้วิ
-สำารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวิม

ยอดคงเหีล่อ ณ วันที� 1 มกัราคม 2562 253,817,676 302,920,904 25,500,000 530,856,656 1,113,095,236 
กำาไรสำำาห์รบัปี - - - 62,053,919 62,053,919 
กำาไรขาดูทน่เบ็ดูเสำรจ็อื�นสำำาห์รบัปี - - - (4,354,372) (4,354,372)
กำาไรขาดูทน่เบ็ดูเสำรจ็รวมสำำาห์รบัปี - - - 57,699,547 57,699,547 
ออกห้่์นสำามัญเพิั�มท่น 27 72,732,323 724,048,016 - - 796,780,339 
โอนกำาไรสำะสำมท่�ยังไม่ไดูจั้ดูสำรรเปน็
   สำำารองต่ามกฎห์มาย 28 - - 3,105,000 (3,105,000) -
ยอดคงเหีล่อ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 326,549,999 1,026,968,920 28,605,000 585,451,203 1,967,575,122 

ยอดคงเหีล่อ ณ วันที� 1 มกัราคม 2563 326,549,999 1,026,968,920 28,605,000 585,451,203 1,967,575,122 
กำาไรสำำาห์รบัปี - - - 156,013,124 156,013,124 
กำาไรขาดูทน่เบ็ดูเสำรจ็อื�นสำำาห์รบัปี - - - - -
กำาไรขาดูทน่เบ็ดูเสำรจ็รวมสำำาห์รบัปี - - - 156,013,124 156,013,124 
เงินปนัผิลจ่าย 7, 36 - - - (40,818,750) (40,818,750)
โอนกำาไรสำะสำมท่�ยังไม่ไดูจั้ดูสำรรเปน็
   สำำารองต่ามกฎห์มาย 28 - - 4,050,000 (4,050,000) -
ยอดคงเหีล่อ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 326,549,999 1,026,968,920 32,655,000 696,595,577 2,082,769,496 

- - - - -
- - - - -

ห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินเปน็สำว่นห์น้�งของงบการเงินน่�

(หน่วิย: บาท)
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งบกัระแสเงินสด

สำาหรบัปีสิ�นสุดวิันที� 31 ธันวิาคม 2563

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

กัระแสเงินสดจำากักิัจำกัรรมดำาเนินงาน
กำาไรก่อนภาษั่ 436,149,823 154,500,324 188,733,444 64,158,935
รายการปรบักระทบยอดูกำาไรก่อนภาษัเ่ปน็เงินสำดูรบั (จ่าย) 
จากกิจกรรมดูำาเนินงาน
   ค่าเสำื�อมราคาและคา่ตั่ดูจำาห์น่าย 320,954,179 288,822,627 130,615,818 117,461,634 
   ค่าเผิื�อผิลขาดูท่นดูา้นเครดิูต่ท่�คาดูวา่จะเกดิูข้�น 2,263,831 2,571,418 326,368 1,786,750 
   การปรบัลดู (กลบัรายการ) สำนิคา้คงเห์ลอืเปน็มลูคา่สำท่ธิท่ิ�จะไดู้รบั (232,830) 972,422 1,467,458 (357,154)
   ค่าเผิื�อการดู้อยคา่ของสำนิทรพััย์ 3,798,727 - 0 - 0 - 0
   ขาดูท่น (กำาไร) จากการจำาห์น่าย/ต่ดัูจำาห์น่ายเครื�องจักร
   และอป่กรณ์

(1,111,278) (3,547,937) 347,094 (427,425)

   ค่าใช้จา่ยผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักงาน 17,634,871 18,017,009 7,265,803 10,232,988 
   ขาดูท่น (กำาไร) จากอตั่ราแลกเปล่�ยนท่�ยังไม่เกิดูข้�นจรงิ 85,413 170,315 (255,975) 101,782 
   กำาไรจากการวัดูมลูค่าย่ติ่ธิรรมของสำญัญาขาย
      อตั่ราแลกเปล่�ยนลว่งห์น้า (164,534) - 0 (164,534) - 0
   ค่าธิรรมเน่ยมทางการเงินต่ดัูจำาห์น่าย 8,792,489 13,063,325 957,692 3,585,551 
   เงินปนัผิลรบั - 0 - 0 - 0 (28,400,784)
   ดูอกเบ่�ยรบั (5,252,580) (1,373,996) (80,870) (106,154)
   ต้่นท่นทางการเงิน 96,548,030 127,891,862 33,071,014 60,637,356 
กำาไรจากการดูำาเนินงานก่อนการเปล่�ยนแปลงในสำนิทรพััย์
และห์น่�สำนิดูำาเนินงาน 879,466,141 601,087,369 362,283,312 228,673,479
สำนิทรพััย์ดูำาเนินงาน (เพิั�มข้�น) ลดูลง
   ลกูห์น่�การค้าและลกูห์น่�อื�น (44,403,905) 74,899,910 (36,436,684) 23,795,593 
   สำนิคา้คงเห์ลอื (128,052,047) 28,046,732 (18,125,496) 16,266,229 
   สำนิทรพััย์ห์มน่เว่ยนอื�น 33,647,015 (64,009,442) (34,503,217) (11,492,147)
   สำนิทรพััย์ไม่ห์มน่เว่ยนอื�น (41,567,523) (26,230,961) (33,193,375) (30,446,109)
ห์น่�สำนิดูำาเนินงานเพิั�มข้�น (ลดูลง)
   เจ้าห์น่�การค้าและเจ้าห์น่�อื�น 79,833,797 (31,852,903) 34,736,860 (105,793)
   ห์น่�สำนิห์มน่เว่ยนอื�น 12,744,188 5,093,996 4,683,937 8,254,965 
   สำำารองผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักงาน (8,658,053) (4,249,668) (2,758,865) (1,191,633)
เงินสำดูจากกิจกรรมดูำาเนินงาน 783,009,613 582,785,033 276,686,472 233,754,584 
   จ่ายภาษัเ่งินไดู้ (21,028,082) (45,459,298) (21,027,609) (38,701,697)
เงนิสดสุทธจิำากักิัจำกัรรมดำาเนินงาน 761,981,531 537,325,735 255,658,863 195,052,887 

ห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินเปน็สำว่นห์น้�งของงบการเงินน่�

(หน่วิย: บาท)
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งบกัระแสเงินสด (ติอ่)
สำาหรบัปีสิ�นสุดวิันที� 31 ธันวิาคม 2563

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

กัระแสเงินสดจำากักิัจำกัรรมลงทุน
เงินสำดูรบัจากการจำาห์น่ายเครื�องจักรและอป่กรณ์ 4,445,800 12,272,608 275,234 427,425 
ซืึ่�ออาคาร เครื�องจักรและอป่กรณ์ (312,963,296) (224,769,828) (109,693,267) (74,043,372)
ซืึ่�อสำนิทรพััย์ไมม่ตั่่วต่น (439,072) (3,207,439) (326,160) (2,434,582)
เงินสำดูจ่ายเงินลงท่นในบรษิัทัย่อย - (366,239,092) (481,886,648) (384,590,034)
เงินสำดูจ่ายเพืั�อสำทิธิใินการซืึ่�อห้่์น - (8,839,787) - (8,839,787)
เงินปนัผิลรบัจากบรษิัทัย่อย - - - 28,400,784 
สำนิทรพััย์ทางการเงินห์มน่เว่ยนอื�นลดูลง (เพิั�มข้�น) 55,310,722 (55,556,182) - -
สำนิทรพััย์ทางการเงินไม่ห์มน่เว่ยนอื�นลดูลง 6,690,804 13,850,009 - -
เงินสำดูรบัจากดูอกเบ่�ย 5,252,580 1,373,996 80,870 106,154 
เงนิสดสุทธใิช้ไปในกิัจำกัรรมลงทุน (241,702,462) (631,115,715) (591,549,971) (440,973,412)
กัระแสเงินสดจำากักิัจำกัรรมจัำดหีาเงนิ
เงินเบกิเกินบัญช่และเงินกู้ยืมระยะสำั�นจากธินาคารเพิั�มข้�น 137,941,780 91,044,859 119,792,021 127,400,000 
เงินฝ่ากธินาคารท่�มภ่าระคำาประกันลดูลง 2,344,143 - - -
เงินสำดูรบัจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธินาคาร 425,000,000 374,203,840 425,000,000 374,203,840 
เงินสำดูจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธินาคาร (214,681,192) (998,512,353) (127,982,692) (982,415,853)
เงินสำดูจ่ายชำาระคืนห้่์นกู้ (55,333,825) - - -
เงินสำดูจ่ายชำาระห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่า (12,380,497) - (1,985,530) -
ซืึ่�อเงินลงท่นในบรษิัทัย่อยเพิั�มข้�นจากผิูถื้ึอห้่์นอื�นของบรษิัทัย่อย (481,886,648) - - -
เงินสำดูจ่ายค่าธิรรมเน่ยมทางการเงิน (1,062,500) (1,871,019) (1,062,500) (1,871,019)
เงินสำดูรบัจากการเพิั�มท่น - 796,780,339 - 796,780,339 
ดูอกเบ่�ยจ่าย (105,470,739) (142,571,610) (38,104,447) (66,966,113)
เงินปนัผิลจ่าย (40,818,750) - (40,818,750) -
เงนิสดสุทธจิำากั (ใช้ไปใน) กิัจำกัรรมจัำดหีาเงนิ (346,348,228) 119,074,056 334,838,102 247,131,194 
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงินท่�เปน็
   เงินต่ราต่า่งประเทศลดูลง (12,989,562) (54,565,046) - -
เงนิสดและรายกัารเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มข่�น (ลดลง) สุทธิ 160,941,279 (29,280,970) (1,053,006) 1,210,669 
เงินสำดูและรายการเท่ยบเท่าเงนิสำดูต้่นปี 34,673,640 63,954,610 6,946,703 5,736,034 
เงนิสดและรายกัารเทยีบเท่าเงินสดปลายปี (หีมายเหีตุิ 8) 195,614,919 34,673,640 5,893,697 6,946,703 

- - - -
ข้อมลูเพิ�มเติิมประกัอบกัระแสเงินสด
รายการท่�มิใช่เงินสำดูประกอบดู้วย:
   เจ้าห์น่�คา่ซืึ่�อทรพััย์สำนิถึาวรเพิั�มข้�น (ลดูลง) (6,042,932) 3,667,574 (9,770,361) 3,589,681 
   ห์น่�สำนิท่�เกิดูจากสำทิธิท่ิ�ออกให้์แก่ผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ท่�ไม่มอ่ำานาจควบคม่                
   ของบรษิัทัย่อยในการขายห้่์นในบรษิัทัฯ เพิั�มข้�น

- 5,933,596 - -

   ห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่าเพิั�มข้�น 95,401,175 - 5,236,802 -

ห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินเปน็สำว่นห์น้�งของงบการเงินน่�

(หน่วิย: บาท)
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หีมายเหีติปุระกัอบงบกัารเงินรวม
สำาหรบัปีสิ�นสุดวิันที� 31 ธันวิาคม 2563

บริษััท พัลาสำต่ิค และห่์บห์่อไทย จำากัดู (มห์าชน) (“บริษััทฯ”) เป็น
บรษิััทมห์าชน ซ้ึ่�งจัดูต่ั�งและม่ภูมิลำาเนาในประเทศไทย โดูยม่บ่คคล
ธิรรมดูาเป็นผิู้ถึือห้่์นให์ญ่ ธิ่รกิจห์ลักของบริษััทฯคือการผิลิต่และ

งบการเงินน่�จัดูทำาข้�นต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงินท่�
กำาห์นดูในพัระราชบัญญัต่วิชิาช่พับัญช่ พั.ศ. 2547 โดูยแสำดูงรายการ
ในงบการเงินต่ามข้อกำาห์นดูในประกาศกรมพััฒนาธิ่รกิจการค้า
ออกต่ามความในพัระราชบญัญัติ่การบัญช่ พั.ศ. 2543

สำถึานการณ์การแพัรร่ะบาดูของโรคต่ดิูเชื�อไวรสัำโคโรนา 2019 ท่�ปจัจ่บนั
ยังมผ่ิลกระทบต่่อธิร่กิจและอต่่สำาห์กรรม สำว่นให์ญส่ำถึานการณ์ดูงักลา่ว 
อาจนำามาซ้ึ่�งความไม่แน่นอนและผิลกระทบต่่อสำภาพัแวดูล้อมของ
การดูำาเนินธิ่รกิจ ฝ่่ายบรหิ์ารของกล่่มบรษิััทต่ิดูต่ามความคืบห์น้า

ก) งบการเงินรวมน่�ไดูจั้ดูทำาข้�นโดูยรวมงบการเงินของบรษิัทั พัลาสำต่คิ  
 และห่์บห์่อไทย จำากัดู (มห์าชน) (ซ้ึ่�งต่่อไปน่�เรย่กว่า “บรษิััทฯ”) 

ข้้อมูลทั�วิไปข้องบรษิัทฯ

การแพรร่ะบาดข้องโรคติดเชื�อไวิรสัโคโรนา 2019

เกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงินรวิม

1

2

1.1

2.1

1.2

2.2

จำาห์น่ายวสัำดูห่่์บห์อ่พัลาสำต่กิ ท่�อยู่ต่ามท่�จดูทะเบ่ยนของบรษิัทัฯ อยูท่่�
เลขท่� 77 ซึ่อยเท่ยนทะเล 30 ถึนนบางขน่เท่ยน-ชายทะเล แขวงทา่ข้าม 
เขต่บางขน่เท่ยน กรง่เทพัมห์านคร

งบการเงินฉีบบัภาษัาไทยเปน็งบการเงินฉีบับท่�บรษิัทัฯ ใช้เปน็ทางการ
ต่ามกฎห์มาย งบการเงินฉีบับภาษัาอังกฤษัแปลจากงบการเงิน
ฉีบบัภาษัาไทยน่�

งบการเงินน่�ไดู้จัดูทำาข้�นโดูยใช้เกณฑ์ร์าคาทน่เดูมิ เวน้แต่จ่ะไดู้เปิดูเผิย
เปน็อยา่งอื�นในนโยบายการบัญช่

ของสำถึานการณ์ดูงักลา่ว และประเมินผิลกระทบทางการเงินเก่�ยวกับ
มูลค่าของสำินทรัพัย์ ประมาณการห์น่�สำินและห์น่�สำินท่�อาจเกิดูข้�น
อย่างต่่อเนื�อง ทั�งน่� ฝ่่ายบรหิ์ารไดู้ใช้ประมาณการและดู่ลยพัินิจใน
ประเด็ูนต่า่ง ๆ เมื�อสำถึานการณ์มก่ารเปล่�ยนแปลง

และบรษิัทัย่อย (ซ้ึ่�งต่อ่ไปน่�เรย่กว่า “บรษิัทัย่อย”) (รวมเรย่กว่า “กล่ม่
บรษิัทั”) ดัูงต่อ่ไปน่�

ข้้อมูลทั่วิไป

เกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงิน

ช่่อบรษิััท ลักัษัณะธรุกัิจำ จำัดต้ัิงข่้นในประเทศ
อตัิรารอ้ยละ

ของกัารถ่อหีุ้น
2563
รอ้ยละ

2562
รอ้ยละ

บรษิทัยอ่ยที�ถืือหุ้นโดยบรษิทัฯ
TPAC Packaging India Private Limited ธิร่กิจการผิลติ่และ

จำาห์น่ายวัสำดูห่่์บห่์อ
พัลาสำต่กิ

อนิเดูย่ 100 80

บรษิัทั ท่แพัค แพัคเกจจิ�ง (บางนา) จำากัดู ธิร่กิจการผิลติ่และ
จำาห์น่ายวัสำดูห่่์บห่์อ

พัลาสำต่กิ

ไทย 100 100

Sun Packaging Systems (FZC) ธิร่กิจการผิลติ่และ
จำาห์น่ายวัสำดูห่่์บห่์อ

พัลาสำต่กิ

สำห์รฐัอาห์รบัเอมิเรต่สำ์ 89 89
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ข) บรษิััทฯ จะถืึอว่าม่การควบค่มกิจการท่�เข้าไปลงท่นห์รอืบรษิััท 
 ย่อยไดู ้ ห์ากบรษิัทัฯมส่ำทิธิไิดูร้บัห์รอืมส่ำว่นไดูเ้สำย่ในผิลต่อบแทน

ค)  บรษิัทัฯ นำางบการเงินของบรษิัทัย่อยมารวมในการจัดูทำางบการเงินรวมต่ั�งแต่วั่นท่�บรษิัทัฯมอ่ำานาจในการควบคม่บรษิัทัย่อยจนถ้ึงวันท่� 
 บรษิัทัฯ สำิ�นสำดู่การควบคม่บรษิัทัย่อยนั�น 

ง) งบการเงินของบรษิัทัย่อยไดูจั้ดูทำาข้�นโดูยใช้นโยบายการบัญช่ท่�สำำาคญัเช่นเดูย่วกันกับของบรษิัทัฯ

จ) สำินทรพััย์และห์น่�สำินต่ามงบการเงินของบรษิััทย่อย ซ้ึ่�งจัดูต่ั�งใน 
 ต่่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดูยใช้อัต่ราแลกเปล่�ยน ณ 
 วันสำิ�นรอบระยะเวลารายงาน สำ่วนรายไดู้และค่าใช้จ่ายแปลงค่า 
 เปน็เงินบาท โดูยใช้อตั่ราแลกเปล่�ยนถัึวเฉีล่�ยรายเดืูอน ผิลต่า่ง

ฉี) ยอดูคงคา้งระห์ว่างกล่ม่บรษิัทั รายการค้าระห์ว่างกันท่�มส่ำาระสำำาคญัไดูถู้ึกตั่ดูออกจากงบการเงนิรวมน่�แลว้

ช) สำว่นของผิูม้ส่ำว่นไดู้เสำย่ท่�ไม่มอ่ำานาจควบคม่ คือ จำานวนกำาไรห์รอื 
 ขาดูท่นและสำนิทรพััย์สำท่ธิขิองบรษิัทัยอ่ยสำว่นท่�ไม่ไดูเ้ปน็ของบรษิัทัฯ 

ของกิจการท่�เข้าไปลงท่น และสำามารถึใช้อำานาจในการสำั�งการกิจกรรม
ท่�สำง่ผิลกระทบอย่างมนั่ยสำำาคัญต่อ่จำานวนเงินผิลต่อบแทนนั�นไดู ้

ซ้ึ่�งเกดิูข้�นจากการแปลงค่าดูงักลา่วไดูแ้สำดูงไวเ้ปน็รายการ “ผิลต่า่ง
จากการแปลงค่างบการเงินท่�เปน็เงินต่ราต่่างประเทศ” ในงบแสำดูง
การเปล่�ยนแปลงสำว่นของผิูถื้ึอห้่์น

และแสำดูงเป็นรายการแยกต่่างห์ากในสำ่วนของกำาไรห์รือขาดูท่น
รวมและสำว่นของผิูถื้ึอห้่์นในงบแสำดูงฐานะการเงินรวม

บรษิัทัฯ จัดูทำางบการเงินเฉีพัาะกิจการ โดูยแสำดูงเงินลงท่นในบรษิัทัย่อยต่ามวธิิร่าคาท่น
2.3

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ในระห์ว่างปี กล่ม่บรษิัทัไดูน้ำามาต่รฐานการรายงานทางการเงินและ
การต่ค่วามมาต่รฐานการรายงานทางการเงินฉีบับปรบัปรง่ (ปรบัปรง่ 
2562) และฉีบับให์ม่จำานวนห์ลายฉีบับ ซ้ึ่�งม่ผิลบังคับใช้สำำาห์รบังบ
การเงินท่�มร่อบระยะเวลาบัญช่ท่�เริ�มในห์รอืห์ลงัวนัท่� 1 มกราคม 2563 
มาถืึอปฏิิบัต่ิ มาต่รฐานการรายงานทางการเงินดูังกล่าว ไดู้รบัการ
ปรบัปร่งห์รอืจัดูให้์ม่ข้�น เพืั�อให้์ม่เนื�อห์าเท่าเท่ยมกับมาต่รฐานการ
รายงานทางการเงินระห์ว่างประเทศ โดูยสำ่วนให์ญ่เป็นการอธิิบาย

มาต่รฐานการรายงานทางการเงิน กล่ม่เครื�องมอืทางการเงิน ประกอบดูว้ยมาต่รฐานและการต่ค่วามมาต่รฐาน จำานวน 5 ฉีบับ ไดูแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน

กั.
ให้์ชัดูเจนเก่�ยวกับวิธิ่ปฏิิบัต่ิทางการบัญช่และการให้์แนวปฏิิบัต่ิ
ทางการบญัช่กับผิูใ้ช้มาต่รฐาน การนำามาต่รฐานการรายงานทางการ
เงินดูังกล่าวมาถืึอปฏิิบัต่ิน่�ไม่ม่ผิลกระทบอย่างเป็นสำาระสำำาคัญต่่อ
งบการเงินของกล่ม่บรษิัทั อยา่งไรก็ต่าม มาต่รฐานการรายงานทางการ
เงินฉีบับให์ม่ซ้ึ่�งไดู้ม่การเปล่�ยนแปลงห์ลักการสำำาคัญ สำามารถึสำร่ป
ไดูดู้งัน่� 

มาติรฐานกัารรายงานทางกัารเงิน

ฉีบบัท่� 7 การเปิดูเผิยข้อมูลเครื�องมือทางการเงนิ

ฉีบบัท่� 9 เครื�องมือทางการเงิน

มาติรฐานกัารบญัชี

ฉีบบัท่� 32 การแสำดูงรายการเครื�องมือทางการเงิน

กัารติคีวามมาติรฐานกัารรายงานทางกัารเงิน

ฉีบบัท่� 16 การปอ้งกนัความเสำ่�ยงของเงินลงท่นสำท่ธิใินห์น่วยงานต่า่งประเทศ

ฉีบบัท่� 19 การชำาระห์น่�สำนิทางการเงินดู้วยต่ราสำารท่น
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สำภาวิชาช่พับัญช่ไดู้ประกาศใช้มาต่รฐานการรายงานทางการเงิน
และการต่ค่วามมาต่รฐานการรายงานทางการเงนิฉีบับปรบัปรง่ ซ้ึ่�ง
จะม่ผิลบังคับใช้สำำาห์รบังบการเงินท่�ม่รอบระยะเวลาบัญช่ท่�เริ�มใน
ห์รอืห์ลังวันท่� 1 มกราคม 2564 มาต่รฐานการรายงานทางการเงิน
ดูงักล่าวไดู้รบัการปรบัปร่งห์รอืจัดูให้์ม่ข้�น เพืั�อให้์ม่เนื�อห์าเท่าเท่ยม
กับมาต่รฐานการรายงานทางการเงินระห์วา่งประเทศ โดูยสำว่นให์ญ่

มาต่รฐานการรายงานทางการเงินกล่่มดัูงกล่าวข้างต่้น กำาห์นดู
ห์ลกัการเก่�ยวกบัการจดัูประเภทและการวดัูมลูคา่เครื�องมอืทางการ
เงินดู้วยมูลค่าย่ติ่ธิรรมห์รอืราคาท่นตั่ดูจำาห์น่ายโดูยพิัจารณาจาก
ประเภทของต่ราสำารทางการเงิน ลักษัณะของกระแสำเงินสำดูต่าม
สำัญญาและแผินธิ่รกิจของกิจการ  ห์ลักการเก่�ยวกับวิธิ่การคำานวณ

มาต่รฐานการรายงานทางการเงิน ฉีบับท่� 16 ใช้แทนมาต่รฐานการ
บัญช่ ฉีบับท่� 17 เรื�อง สำัญญาเช่า และการต่่ความมาต่รฐานบัญช่ท่�
เก่�ยวข้อง มาต่รฐานฉีบับน่�ไดู้กำาห์นดูห์ลักการของการรบัรูร้ายการ                      
การวดัูมูลคา่ การแสำดูงรายการและการเปดิูเผิยขอ้มูลของสำญัญาเช่า 
และกำาห์นดูให้์ผิู้เช่ารบัรูส้ำินทรพััย์และห์น่�สำินสำำาห์รบัสำัญญาเช่าท่ก
รายการท่�ม่ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดืูอน เว้นแต่่สำินทรพััย์
อา้งองินั�นมมู่ลค่าต่ำา

การบัญช่สำำาห์รบัผิู้ให้์เช่าไม่ม่การเปล่�ยนแปลงอย่างม่สำาระสำำาคัญ
จากมาต่รฐานการบัญช่ ฉีบับท่� 17 ผิู้ให้์เช่ายังคงต่้องจัดูประเภท
สำญัญาเช่าเปน็สำญัญาเช่าดูำาเนินงานห์รอืสำญัญาเช่าเงินท่น

สำภาวิชาช่พับัญช่ไดูป้ระกาศใช้แนวปฏิิบติั่ทางการบัญช่ เรื�องมาต่รการ
ผิ่อนปรนชั�วคราวสำำาห์รับทางเลือกเพิั�มเต่ิมทางบัญช่ เพืั�อรองรับ
ผิลกระทบจากสำถึานการณ์การแพัร่ระบาดูของโรคต่ิดูเชื�อไวรัสำ
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดูยม่วัต่ถ่ึประสำงค์เพืั�อลดูผิลกระทบใน
บางเรื�องจากการปฏิิบัต่ิต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงิน 
บางฉีบับ และเพืั�อให้์เกิดูความชัดูเจนในวธิิป่ฏิิบัติ่ทางบัญช่ในช่วงเวลา
ท่�ยังมค่วามไม่แน่นอนเก่�ยวกับสำถึานการณ์ดูงักลา่ว

แนวปฏิิบัต่ทิางการบญัช่ดัูงกลา่ว ไดู้ประกาศลงในราชกิจจานเ่บกษัา
เมื�อวันท่� 22 เมษัายน 2563 และม่ผิลบังคับใช้สำำาห์รบัการจัดูทำางบ
การเงินท่�ม่รอบระยะเวลารายงานสำิ�นสำ่ดูภายในช่วงเวลาระห์ว่างวัน
ท่� 1 มกราคม 2563 ถ้ึงวันท่� 31 ธินัวาคม 2563

ในระห์ว่างไต่รมาสำท่� 1 ถ้ึงไต่รมาสำท่� 3 ของปี 2563 กล่่มบรษิััทไดู้
เลอืกปฏิิบติั่ต่ามมาต่รการผิอ่นปรนชั�วคราวสำำาห์รบัทางเลอืกเพิั�มเต่มิ
ทางบัญช่ ในเรื�องการไม่ต่อ้งนำาข้อมลูท่�มก่ารคาดูการณ์ไปในอนาคต่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สำาหรบังบการเงินที�มีรอบระยะเวิลาบัญชี        
ที�เริ�มในหรอืหลังวิันที� 1 มกราคม 2564

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า

แนวิปฏิิบัติทางการบัญชี เรื�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วิคราวิสำาหรบัทางเลือกเพิ�มเติมทางบัญชีเพื�อรองรบั
ผลกระทบจากสถืานการณ์การแพรร่ะบาดข้องโรคติดเชื�อไวิรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข.

เปน็การอธิบิายให้์ชัดูเจนเก่�ยวกับวิธิป่ฏิิบัต่ิทางการบัญช่และการให์้
แนวปฏิิบัติ่ทางบัญช่กับผิูใ้ช้มาต่รฐาน

ปจัจ่บัน ฝ่า่ยบรหิ์ารของกล่ม่บรษิัทัอยู่ระห์วา่งการประเมนิผิลกระทบ
ท่�อาจมต่่อ่งบการเงินในปีท่�เริ�มนำามาต่รฐานดัูงกลา่วมาถืึอปฏิิบัต่ิ

การดู้อยคา่ของเครื�องมือทางการเงิน โดูยใช้แนวคิดูของผิลขาดูทน่
ดูา้นเครดูติ่ท่�คาดูวา่จะเกิดูข้�น และห์ลกัการเก่�ยวกบัการบญัช่ปอ้งกัน
ความเสำ่�ยง รวมถ้ึงการแสำดูงรายการและการเปิดูเผิยขอ้มลูเครื�องมอื
ทางการเงิน ทั�งน่� มาต่รฐานกล่ม่น่�ไมม่ผ่ิลกระทบอย่างมส่ำาระสำำาคญั
ต่อ่งบการเงินของกล่ม่บรษิัทั

กล่่มบรษิััทรบัรูผ้ิลกระทบสำะสำมของการนำามาต่รฐานการรายงาน
ทางการเงินฉีบับน่�มาถืึอปฏิิบัต่ิครั�งแรก โดูยปรบัปร่งสำินทรพััย์สำิทธิิ
การใช้และห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่า ณ วันท่� 1 มกราคม 2563 ทั�งน่� ไมม่่
ผิลกระทบต่อ่กำาไรสำะสำม ณ วนัท่� 1 มกราคม 2563 และไมป่รบัย้อนห์ลงั
งบการเงินปีก่อนท่�แสำดูงเปรย่บเท่ยบ

ผิลสำะสำมของการเปล่�ยนแปลงนโยบายการบัญช่แสำดูงอยู่ใน
ห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินข้อ 4

มาใช้วัดูมูลคา่ผิลขาดูท่นดูา้นเครดูติ่ท่�คาดูว่าจะเกิดูข้�น การประมาณ
การความเพ่ัยงพัอของกำาไรทางภาษั่ท่�จะเกิดูข้�นในอนาคต่เพืั�อท่�
จะใช้ประโยชน์จากสำินทรพััย์ภาษั่เงินไดู้รอการต่ัดูบัญช่ การไม่นำา
สำถึานการณ์ COVID-19 มาถืึอเปน็ข้อบ่งช่�ของการดู้อยคา่ และการไม่
นำาข้อมูลจากสำถึานการณ์ COVID-19 ท่�อาจจะกระทบต่่อประมาณ
การกระแสำเงินสำดูในอนาคต่มาใช้ประกอบการทดูสำอบการดู้อยค่า
ของคา่ความนิยม

ในไต่รมาสำท่� 4 ของปี 2563 กล่ม่บรษิัทัไดูป้ระเมนิผิลกระทบทางการ
เงินเก่�ยวกับมลูคา่ของสิำนทรพััย์จากความไม่แน่นอนของสำถึานการณ์
การแพัรร่ะบาดูของโรคติ่ดูเชื�อไวรสัำโคโรนา 2019 แลว้ ดูงันั�น ในการ
จัดูทำางบการเงินสำำาห์รบัปีสำิ�นสำดู่วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 กล่ม่บรษิัทั
จ้งพิัจารณายกเลิกการถืึอปฏิิบัต่ิต่ามมาต่รการผ่ิอนปรนชั�วคราว
สำำาห์รบัทางเลือกเพิั�มเต่ิมทางบัญช่สำำาห์รบัท่กเรื�องท่�กล่่มบรษิััทไดู้
เคยถืึอปฏิิบัต่ใินช่วงท่�ผิา่นมา โดูยไมม่ผ่ิลกระทบอย่างมส่ำาระสำำาคญั
ต่อ่งบการเงินของกล่ม่บรษิัทั

ANNUAL REPORT 2020 113



4
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนำามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถืือปฏิิบัติ 

ต่ามท่�กล่าวในห์มายเห์ต่่ประกอบงบการเงินข้อ 3 กล่่มบรษิััทไดู้นำา
มาต่รฐานการรายงานทางการเงิน ฉีบับท่� 16 มาถึอืปฏิิบัต่ใินระห์ว่าง
ปีปจัจ่บัน ทั�งน่� ไมม่ผ่ิลกระทบต่อ่กำาไรสำะสำม ณ วันท่� 1 มกราคม 2563 
และไมป่รบัย้อนห์ลงังบการเงินงวดูก่อนท่�แสำดูงเปรย่บเท่ยบผิลกระทบ

จากการเปล่�ยนแปลงนโยบายการบัญช่เนื�องจากการนำามาต่รฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉีบับท่� 16 มาถืึอปฏิิบติั่ แสำดูงไดูดู้งัน่�

งบกัารเงินรวม

31 ธนัวาคม 2562

ผู้ลกัระทบจำากั
มาติรฐาน

กัารรายงานทาง
กัารเงินฉบับที่ 16 1 มกัราคม 2563

งบแสดงฐานะกัารเงิน

สนิทรพัย์

สนิทรพัย์ไมห่ีมุนเวยีน
สำนิทรพััย์สำทิธิกิารใช้ - 95,401 95,401

หีนี�สินหีมนุเวยีน
สำว่นของห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่าท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี - 6,705 6,705

หีนี�สินไมห่ีมนุเวยีน
ห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่า - สำท่ธิจิากสำว่นท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระ
ภายในห์น้�งปี

- 88,696 88,696

งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร

31 ธนัวาคม 2562

ผู้ลกัระทบจำากั
มาติรฐาน

กัารรายงานทาง
กัารเงินฉบับที่ 16 1 มกัราคม 2563

งบแสดงฐานะกัารเงิน

สนิทรพัย์

สนิทรพัย์ไมห่ีมุนเวยีน
สำนิทรพััย์สำทิธิกิารใช้ - 5,237 5,237

หีนี�สินหีมนุเวยีน
สำว่นของห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่าท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี - 1,799 1,799

หีนี�สินไมห่ีมุนเวยีน
ห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่า - สำท่ธิจิากสำว่นท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระ
ภายในห์น้�งปี

- 3,438 3,438

(หน่วิย: พันบาท)

(หน่วิย: พันบาท)
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งบกัารเงินรวม
งบกัารเงิน

เฉพาะกัิจำกัาร

ภาระผิกูพัันต่ามสำญัญาเช่าท่�เปิดูเผิย ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2562 20,081 3,487
บวก: สำทิธิเิลอืกในการขยายอาย่สำญัญาเช่า 127,732 3,132

ห์กั: สำญัญาท่�พิัจารณาเปน็สำญัญาบรกิาร (11,908) (1,005)
ห์กั: ดูอกเบ่�ยจ่ายรอต่ดัูบัญช่ (40,504) (377)
ห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่าเพิั�มข้�นจากการนำามาต่รฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉีบับท่� 16 
มาถึอืปฏิิบติั่ครั�งแรก 95,401 5,237

ประกอบดูว้ย

    ห์น่�สำนิสำญัญาเช่าห์มน่เว่ยน 6,705 1,799

    ห์น่�สำนิสำญัญาเช่าไมห่์มน่เว่ยน 88,696 3,438

95,401 5,237

งบกัารเงินรวม
งบกัารเงิน

เฉพาะกัิจำกัาร

ท่�ดิูนและสำว่นปรบัปรง่ท่�ดิูน 15,263 -
อาคารและสำว่นปรบัปรง่อาคาร 77,755 3,261

เครื�องต่กแต่ง่ และอป่กรณ์สำำานักงาน 998 591
ยานพัาห์นะ 1,385 1,385

รวมสำนิทรพััย์สำทิธิกิารใช้ 95,401 5,237

(หน่วิย: พันบาท)

(หน่วิย: พันบาท)

การนำามาต่รฐานการรายงานทางการเงิน ฉีบับท่� 16 มาถืึอปฏิิบัต่ิ
ครั�งแรก กล่่มบรษิััทรบัรูห้์น่�สำินต่ามสำัญญาเช่าสำำาห์รบัสำัญญาเช่าท่�
เคยจัดูประเภทเปน็สำัญญาเช่าดูำาเนินงานดู้วยมูลค่าปจัจ่บันของเงิน
จ่ายชำาระต่ามสำญัญาเช่าท่�เห์ลอือยู่ คดิูลดูดูว้ยอตั่ราดูอกเบ่�ยการกู้ยืม
สำว่นเพิั�มของกล่ม่บรษิัทั ณ วนัท่� 1 มกราคม 2563 สำำาห์รบัสำญัญาเช่า

รายการปรบัปรง่สำนิทรพััยส์ำทิธิกิารใช้ จากการนำามาต่รฐานการรายงานทางการเงนิ ฉีบับท่� 16 มาถึอืปฏิิบตั่คิรั�งแรก ณ วนัท่� 1 มกราคม 2563 
สำรป่ไดู้ดูงัน่�

สัญญาเช่า4.1
ท่�เคยจัดูประเภทเปน็สำญัญาเช่าเงินท่น กล่ม่บรษิัทัรบัรูมู้ลคา่ต่ามบัญช่
ของสำินทรัพัย์และห์น่�สำินต่ามสำัญญาเช่าดู้วยมูลค่าต่ามบัญช่เดูิม
ก่อนวันท่�นำามาต่รฐานการรายงานทางการเงิน ฉีบับท่� 16 มาถืึอ
ปฏิิบัต่คิรั�งแรก
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5 นโยบายการบัญชีที�สำาคัญ

การรบัรูร้ายได้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินค้าคงเหลือ

เงินลงทุนในบรษิัทย่อย

ข้ายสินค้า

รายได้ดอกเบี�ย 

ต้นทุนทางการเงิน เงินปันผลรบั

รายได้อื�น 

5.1

5.2

5.3

5.4

รายไดู้จากการขายสำินค้ารบัรูเ้มื�อกล่่มบรษัิัทไดู้โอนอำานาจควบค่ม
ในสำนิค้าให้์แกล่กูคา้แลว้ กลา่วคือ เมื�อมก่ารสำง่มอบสำนิค้า รายไดู้จาก
การขายแสำดูงต่ามมูลค่าท่�ไดู้รบัห์รอืคาดูว่าจะไดู้รบัสำำาห์รบัสำินค้าท่�

เงินสำดูและรายการเท่ยบเท่าเงินสำดู ห์มายถ้ึง เงินสำดูและเงินฝ่าก
ธินาคาร และเงินลงท่นระยะสำั�นท่�มส่ำภาพัคลอ่งสำงู ซ้ึ่�งถึง้กำาห์นดูจ่าย

สำินค้าสำำาเรจ็รูปและงานระห์ว่างทำาแสำดูงมูลค่าต่ามราคาท่น (วิธิถั่ึว
เฉีล่�ยถ่ึวงนำาห์นัก) ห์รอืมลูคา่สำท่ธิท่ิ�จะไดูร้บัแลว้แต่ร่าคาใดูจะต่ำากวา่ 
ราคาท่นดูังกล่าววัดูมูลค่าต่ามวิธิ่ต้่นท่นมาต่รฐาน ซ้ึ่�งใกล้เค่ยงกับ
ต่น้ท่นจรงิ และประกอบดู้วยต้่นท่นวัต่ถ่ึดูบิ แรงงาน และค่าโสำห้่์ยใน

เงินลงท่นในบรษิัทัย่อยท่�แสำดูงอยูใ่นงบการเงินเฉีพัาะกิจการแสำดูงมูลคา่ต่ามวิธิร่าคาทน่

รายไดูดู้อกเบ่�ยรบัรูต้่ามเกณฑ์ค์งค้างดูว้ยวธิิดู่อกเบ่�ยท่�แท้จรงิ โดูยจะ
นำามูลค่าต่ามบัญช่ขั�นต่้นของสำินทรพััย์ทางการเงินมาคูณกับอัต่รา
ดูอกเบ่�ยท่�แท้จรงิ ยกเว้นสำนิทรพััย์ทางการเงินท่�เกิดูการดู้อยคา่ดู้าน

ค่าใช้จ่ายดูอกเบ่�ยจากห์น่�สำินทางการเงินท่�วัดูมูลค่าดู้วยราคาท่น
ต่ัดูจำาห์น่ายคำานวณโดูยใช้วิธิ่ดูอกเบ่�ยท่�แท้จรงิและรบัรูต้่ามเกณฑ์์
คงคา้ง

เงินปนัผิลรบัถืึอเปน็รายไดูเ้มื�อกล่ม่บรษิัทัมส่ำทิธิใินการรบัเงินปนัผิล

รายไดู้อื�นรบัรูเ้มื�อบรษิััทฯ ปฏิิบัติ่ต่ามภาระต่ามสำัญญาเสำรจ็สำิ�นและ
มค่วามเปน็ไปไดูค่้อนขา้งแน่ในการรบัเงิน

ไดู้สำ่งมอบห์ลังจากหั์กประมาณการสำินค้ารบัคืนและสำ่วนลดู โดูยไม่
รวมภาษัมู่ลคา่เพิั�ม

คนืภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดืูอนนับจากวนัท่�ไดูม้าและไมม่ข้่อจำากัดู
ในการเบกิใช้ 

การผิลิต่วัต่ถ่ึดูิบ ภาชนะบรรจ่ และวัสำดู่สำิ�นเปลืองแสำดูงมูลค่าต่าม
ราคาท่น (วิธิถั่ึวเฉีล่�ยถ่ึวงนำาห์นัก) ห์รอืมูลคา่สำท่ธิท่ิ�จะไดู้รบัแลว้แต่่
ราคาใดูจะต่ำากว่า และจะถึือเป็นสำ่วนห์น้�งของต้่นท่นการผิลิต่เมื�อม่
การเบกิใช้

เครดูิต่ในภายห์ลัง ท่�จะนำามูลค่าต่ามบัญช่สำ่ทธิิของสำินทรพััย์ทาง 
การเงิน (สำ่ทธิิจากค่าเผิื�อผิลขาดูท่นดู้านเครดูิต่ท่�คาดูว่าจะเกิดูข้�น) 
มาคณูกับอตั่ราดูอกเบ่�ยท่�แท้จรงิ
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ต้นทุนแม่พิมพ์รอตัดจ่าย

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา

สินทรพัย์ไม่มีตัวิตนและค่าตัดจำาหน่าย

5.5

5.6

5.7

กล่่มบริษััทบันท้กต่้นท่นแม่พิัมพั์เพืั�อผิลิต่สำินค้าให้์แก่ลูกค้าเป็น
สำนิทรพััย์ และกล่ม่บรษิัทัจะทยอยต่ดัูจำาห์น่ายต่น้ท่นแมพ่ัมิพ์ัดูงักลา่ว
เป็นต่้นท่นขายต่ามจำานวนสำินค้าท่�สำ่งมอบให้์แก่ลูกค้า กล่่มบรษิััท
บันท้กต่้นท่นแม่พิัมพ์ัรอตั่ดูจ่ายเปน็สำินทรพััย์ห์ม่นเว่ยน ห์ากคาดูว่า

ท่�ดูินแสำดูงมูลค่าต่ามราคาท่น อาคารและอ่ปกรณ์แสำดูงมูลค่า 
ต่ามราคาท่นหั์กค่าเสำื�อมราคาสำะสำม และค่าเผิื�อการดู้อยค่าของ
สำนิทรพััย์ (ถ้ึาม)่

กล่่มบรษิััทบันท้กต้่นท่นเริ�มแรกของสิำนทรพััย์ไม่ม่ตั่วต่นท่�ไดู้มาจาก
การรวมธิ่รกิจต่ามมูลค่าย่ติ่ธิรรมของสำินทรัพัย์นั�น ณ วันท่�ซืึ่�อ
ธิร่กิจ/ควบรวมกิจการ สำว่นสำนิทรพััย์ไมม่ตั่่วต่นท่�ไดูม้าจากการอื�น 

กล่่มบริษััทจะบันท้กต้่นท่นเริ�มแรกของสำินทรัพัย์นั�นต่ามราคาท่น 
ภายห์ลังการรบัรูร้ายการเริ�มแรก สำินทรพััย์ไม่ม่ต่ัวต่นแสำดูงมูลค่า
ต่ามราคาท่นหั์กค่าตั่ดูจำาห์น่ายสำะสำมและค่าเผิื�อการดู้อยค่าสำะสำม
(ถ้ึาม)่ ของสำนิทรพััย์นั�น

ค่าเสำื�อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผิลการดูำาเนินงาน ไม่ม่การคิดู
ค่าเสำื�อมราคาสำำาห์รับท่�ดูินและสำิ�งปรับปร่งท่�ดูิน และสำินทรัพัย์
ระห์ว่างก่อสำรา้ง

จะผิลิต่สำินค้าและสำ่งมอบให้์แก่ลูกค้าภายใน 1 ปี และเป็นสำินทรพััย์
ไม่ห์ม่นเว่ยนห์ากคาดูว่าจะผิลิต่สำินค้าและสำ่งมอบให้์แก่ลูกค้า
มากกว่า 1 ปี

ค่าเสำื�อมราคาของอาคารและอ่ปกรณ์คำานวณจากราคาท่นของ
สำนิทรพััย ์โดูยวธิิเ่สำน้ต่รงต่ามอาย่การให้์ประโยชน์โดูยประมาณดูงัน่�

กล่่มบรษิััทตั่ดูจำาห์น่ายสำินทรพััย์ไม่ม่ตั่วต่นท่�ม่อาย่การให้์ประโยชน์
จำากัดูอย่างม่ระบบต่ลอดูอาย่การให์้ประโยชน์เชิงเศรษัฐกิจของ
สำนิทรพััย์นั�น และจะประเมินการดูอ้ยคา่ของสำนิทรพััย์ดูงักลา่ว เมื�อม่
ข้อบ่งช่�ว่าสำินทรพััย์นั�นเกิดูการดู้อยค่า กล่่มบรษิััทจะทบทวนระยะ
เวลาการต่ัดูจำาห์น่ายและวิธิ่การต่ัดูจำาห์น่ายของสำินทรพััย์ไม่ม่ต่ัว
ต่นดูงักลา่วท่กสำิ�นปีเปน็อยา่งน้อย คา่ตั่ดูจำาห์น่ายรบัรูเ้ปน็คา่ใช้จ่าย
ในสำ่วนของกำาไรห์รือขาดูท่น สำินทรัพัย์ไม่ม่ต่ัวต่นท่�ม่อาย่การให้์
ประโยชน์จำากัดู มดัู่งน่�

กล่ม่บรษิัทัตั่ดูรายการท่�ดิูน อาคาร และอป่กรณ์ ออกจากบัญช่ เมื�อ
จำาห์น่ายสำินทรพััย์ห์รอืคาดูว่าจะไม่ไดู้รบัประโยชน์เชิงเศรษัฐกิจใน
อนาคต่จากการใช้ห์รอืการจำาห์น่ายสำินทรพััย์ รายการผิลกำาไรห์รอื
ขาดูท่นจากการจำาห์น่ายสำนิทรพััย ์จะรบัรูใ้นสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูท่น
เมื�อกล่ม่บรษิัทัตั่ดูรายการสำนิทรพััย์นั�นออกจากบัญช่

งบกัารเงินรวม งบกัารเงิน
เฉพาะกัิจำกัาร

อาคารและสำิ�งปรบัปรง่อาคาร 20 - 30 ปี 20 ปี

เครื�องต่กแต่ง่และอป่กรณ์สำำานักงาน 5 - 10 ปี 5 ปี

เครื�องจักรและอป่กรณ์ 3 - 15 ปี 3-10 ปี

ยานพัาห์นะ 5 ปี 5 ปี

งบกัารเงินรวม งบกัารเงิน
เฉพาะกัิจำกัาร

เครื�องห์มายการค้า 25 ปี -

ความสำมัพัันธิกั์บลกูคา้ 7.5 ปี -

ซึ่อฟ้ต่แ์วรค์อมพัวิเต่อร์ 3 - 10 ปี -10 ปี
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ค่าควิามนิยม

สัญญาเช่า

กลุ่มบรษิัทในฐานะผู้เช่า

สินทรพัย์สิทธิการใช้

5.8

5.9

บรษิัทัฯ บันท้กมูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมในราคาท่น ซ้ึ่�งเท่ากับ
ต่้นท่นการรวมธิ่รกิจส่ำวนท่�สำูงกว่ามูลค่าย่ติ่ธิรรมของสิำนทรพััย์สำ่ทธิิ
ท่�ไดู้มา ห์ากมูลค่าย่ต่ิธิรรมของสำินทรพััย์สำ่ทธิิท่�ไดู้มาสำูงกว่าต่้นท่น
การรวมธิ่รกิจ บรษิััทฯ จะรบัรูส้ำ่วนท่�สำูงกว่าน่�เป็นกำาไรในสำ่วนของ
กำาไรห์รอืขาดูท่นทันท่

บรษิัทัฯ แสำดูงคา่ความนิยมต่ามราคาท่นหั์กคา่เผิื�อการดูอ้ยคา่สำะสำม 
และจะทดูสำอบการดู้อยค่าของค่าความนิยมท่กปีห์รอืเมื�อใดูก็ต่าม
ท่�มข้่อบ่งช่�ของการดู้อยคา่เกิดูข้�น

ณ วันเริ�มต่้นของสำัญญาเช่า กล่่มบริษััทจะประเมินว่าสำัญญาเป็น
สำัญญาเช่าห์รอืประกอบดู้วยสำัญญาเช่าห์รอืไม่ โดูยสำัญญาจะเป็น
สำญัญาเช่าห์รอืประกอบดู้วยสำญัญาเช่า ก็ต่อ่เมื�อสำญัญานั�นมก่ารให้์

นำโยบายการบัญช่ีท่ี่�ถือปฏิิบัติติิั�งแติวั่ันำท่ี่� 1 มกราคม 2563
กล่่มบรษิััทใช้วิธิ่การบัญช่เดู่ยวสำำาห์รบัการรบัรูร้ายการและการวัดู
มูลค่าสำัญญาเช่าท่กสำัญญา เว้นแต่่สำัญญาเช่าระยะสำั�นและสำัญญา
เช่าท่�สำินทรพััย์อ้างอิงม่มูลค่าต่ำา ณ วันท่�สำัญญาเช่าเริ�มม่ผิล (วันท่�

ห์ากความเป็นเจ้าของในสำินทรัพัย์อ้างอิงไดู้โอนให้์กับกล่่มบริษััท
เมื�อสำิ�นสำดู่อาย่สำญัญาเช่าห์รอืราคาท่นของสำนิทรพััย์ดูงักลา่ว ไดู้รวม

สำินทรพััย์สำิทธิิการใช้วัดูมูลค่าดู้วยราคาท่นหั์กค่าเสำื�อมราคาสำะสำม 
ผิลขาดูท่นจากการดู้อยค่าสำะสำม (ถ้ึาม่) และปรบัปร่งดู้วยการวัดู
มูลค่าของห์น่�สำินต่ามสำัญญาเช่าให์ม่ ราคาท่นของสำินทรัพัย์สำิทธิิ
การใช้ประกอบดู้วยจำานวนเงินของห์น่�สำินต่ามสัำญญาเช่าจากการ
รบัรูเ้ริ�มแรก ต่้นท่นทางต่รงเริ�มแรกท่�เกิดูข้�น จำานวนเงินท่�จ่ายชำาระ
ต่ามสำญัญาเช่า ณ วันท่�สำญัญาเช่าเริ�มมผ่ิลห์รอืก่อนวนัท่�สำญัญาเช่า
เริ�มมผ่ิล และหั์กดู้วยสำิ�งจูงใจต่ามสำญัญาเช่าท่�ไดู้รบั

เพืั�อวัต่ถ่ึประสำงค์ในการทดูสำอบการดู้อยค่า บรษิััทฯ จะปันสำ่วนค่า
ความนิยมท่�เกิดูข้�นจากการรวมกิจการให้์กับห์น่วยสำินทรพััย์ท่�ก่อให้์
เกิดูเงินสำดู (ห์รอืกล่ม่ของห์น่วยสำนิทรพััย์ท่�กอ่ให้์เกิดูเงินสำดู) ท่�คาดูว่า
จะไดูร้บัประโยชน์เพิั�มข้�นจากการรวมกิจการ และบรษิัทัฯ จะทำาการ
ประเมินมูลค่าท่�คาดูว่าจะไดู้รบัคืนของห์น่วยของสำินทรพััย์ท่�ก่อให้์
เกิดูเงินสำดูแต่่ละรายการ (ห์รอืกล่่มของห์น่วยของสำินทรพััย์ท่�ก่อให้์
เกิดูเงินสำดู) ห์ากมูลค่าท่�คาดูว่าจะไดู้รบัคืนของห์น่วยของสำินทรพััย์
ท่�กอ่ให้์เกิดูเงินสำดูต่ำากว่ามลูค่าต่ามบัญช่ บรษิัทัฯ จะรบัรูข้าดูท่นจาก
การดูอ้ยคา่ในสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูท่น และบรษิัทัฯ ไมส่ำามารถึกลบั
บัญช่ขาดูท่นจากการดู้อยคา่ไดูใ้นอนาคต่

สำิทธิิในการควบค่มการใช้สำินทรัพัย์ท่�ระบ่ไดู้สำำาห์รับช่วงเวลาห์น้�ง
เพืั�อเปน็การแลกเปล่�ยนกับสำิ�งต่อบแทน

สำนิทรพััย์อา้งองิพัรอ้มใช้งาน) กล่ม่บรษิัทับนัท้กสำนิทรพััย์สำทิธิกิารใช้
ซ้ึ่�งแสำดูงสำิทธิิในการใช้สำินทรัพัย์อ้างอิงและห์น่�สำินต่ามสำัญญาเช่า
ต่ามการจ่ายชำาระต่ามสำญัญาเช่า

ถ้ึงการใช้สำิทธิิเลือกซืึ่�อ ค่าเสำื�อมราคาจะคำานวณจากอาย่การให้์
ประโยชน์โดูยประมาณของสำนิทรพััย์

ค่าเสำื�อมราคาของสำินทรพััย์สำิทธิิการใช้คำานวณจากราคาท่นโดูยวิธิ่
เสำ้นต่รงต่ามอาย่สัำญญาเช่าห์รอือาย่การให้์ประโยชน์โดูยประมาณ
ของสำนิทรพััย์สำทิธิกิารใช้แลว้แต่ร่ะยะเวลาใดูจะสำั�นกว่า ดัูงน่�

งบกัารเงินรวม งบกัารเงิน
เฉพาะกัิจำกัาร

ท่�ดูนิและสำว่นปรบัปรง่ท่�ดิูน 20 - 25 ปี -

อาคารและสำว่นปรบัปรง่อาคาร 20 - 25 ปี -

เครื�องต่กแต่ง่ และอป่กรณ์สำำานักงาน 4 ปี 4 ปี

ยานพัาห์นะ 5 ปี 5 ปี
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รายการธุรกิจกับบุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวิข้้องกัน

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย

เงินตราต่างประเทศ

หนี�สินตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึึ่�งสินทรพัย์อ้างอิงมีมูลค่าตำา

5.10

5.11

5.12

บ่คคลห์รอืกิจการท่�เก่�ยวข้องกันกับบรษิัทัฯ ห์มายถ้ึง บ่คคลห์รอืกิจการ
ท่�ม่อำานาจควบค่มบรษิััทฯ ห์รอืถึูกบรษิััทฯ ควบค่มไม่ว่าจะเป็นโดูย
ทางต่รงห์รอืทางออ้ม ห์รอือยู่ภายใต่ก้ารควบคม่เดูย่วกันกับบรษิัทัฯ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินท่�เก่�ยวข้องกับการกู้ยืมเงินซ้ึ่�งเกิดูข้�นก่อนห์รอื 
ณ วันทำาสำญัญาวงเงินสำนิเชื�อและก่อนการเบิกถึอนเงินกู้ยมืจะถูึกบนัท้ก 
เปน็ค่าธิรรมเน่ยมทางการเงินรอตั่ดูจ่าย ค่าธิรรมเน่ยมทางการเงิน
รอต่ัดูจ่ายจะต่ัดูจ่ายต่ามสำัดูสำ่วนของเงินกู้ยืมท่�ไดู้เบิกถึอนแล้วจะ

บรษิััทฯ แสำดูงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉีพัาะกิจการเป็นสำก่ล
เงินบาท ซ้ึ่�งเป็นสำก่ลเงินท่�ใช้ในการดูำาเนินงานของบรษิััทฯ รายการ
ต่่าง ๆ ของแต่่ละกิจการท่�รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดูมูลค่าดู้วย
สำก่ลเงินท่�ใช้ในการดูำาเนินงานของแต่ล่ะกิจการนั�น

ห์น่�สำินต่ามสำัญญาเช่าวัดูมูลค่าดู้วยมูลค่าปัจจ่บันของจำานวนเงินท่�
ต่อ้งจ่ายต่ามสำญัญาเช่าต่ลอดูอาย่สำญัญาเช่า จำานวนเงินท่�ต่อ้งจ่าย
ต่ามสำญัญาเช่าประกอบดู้วยคา่เช่าคงท่�หั์กดู้วยสำิ�งจูงใจต่ามสำญัญาเช่า 

ค่าเช่าผิันแปรท่�ข้�นอยู่กับดูัชน่ห์รอือตั่รา จำานวนเงินท่�คาดูว่าจะจ่าย
ภายใต้่การรบัประกันมูลค่าคงเห์ลือ รวมถ้ึงราคาใช้สำิทธิิของสำิทธิิ
เลือกซืึ่�อ ซ้ึ่�งม่ความแน่นอนอย่างสำมเห์ต่่สำมผิลท่�กล่่มบริษััทจะใช้
สำทิธินัิ�น และการจ่ายคา่ปรบัเพืั�อการยกเลกิสำญัญาเช่า ห์ากขอ้กำาห์นดู
ของสำัญญาเช่าแสำดูงให้์เห็์นว่ากล่่มบริษััทจะใช้สำิทธิิในการยกเลิก
สำัญญาเช่า กล่่มบรษิััทบันท้กค่าเช่าผัินแปรท่�ไม่ข้�นอยู่กับดูัชน่ห์รอื
อัต่ราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดูท่�เห์ต่่การณ์ห์รอืเงื�อนไขซ้ึ่�งเก่�ยวข้องกับ
การจ่ายชำาระนั�นไดูเ้กดิูข้�น 

สำัญญาเช่าท่�ม่อาย่สำัญญาเช่า 12 เดูือน ห์รอืน้อยกว่านับต่ั�งแต่่วันท่�
สำัญญาเช่าเริ�มม่ผิล ห์รือสำัญญาเช่าซ้ึ่�งสำินทรัพัย์อ้างอิงม่มูลค่าต่ำา 
จะบันท้กเปน็คา่ใช้จ่ายต่ามวิธิเ่สำน้ต่รงต่ลอดูอาย่สำญัญาเช่า

นอกจากน่�บ่คคลห์รอืกจิการท่�เก่�ยวข้องกันยังห์มายรวมถ้ึงบรษิัทัรว่ม 
และบ่คคลห์รอืกิจการท่�ม่สำิทธิิออกเสำ่ยงโดูยทางต่รงห์รอืทางอ้อม
ซ้ึ่�งทำาให์้ม่อิทธิิพัลอย่างเป็นสำาระสำำาคัญต่่อบรษิััทฯ ผิู้บรหิ์ารสำำาคัญ 
กรรมการห์รอืพันักงานของบรษิััทฯท่�ม่อำานาจในการวางแผินและ
ควบคม่การดูำาเนินงานของบรษิัทัฯ

แสำดูงหั์กจากเงินกู้ยืมท่�เก่�ยวข้องและถูึกตั่ดูจำาห์น่ายโดูยวิธิ่อัต่รา
ดูอกเบ่�ยท่�แท้จรงิต่ามอาย่ของเงินกู้ ค่าตั่ดูจำาห์น่าย ค่าธิรรมเน่ยม 
ทางการเงินรอต่ัดูจ่าย รวมอยู่ในการคำานวณต่้นท่นทางการเงนิ

รายการท่�เปน็เงินต่ราต่่างประเทศแปลงค่าเปน็เงินบาทโดูยใช้อตั่รา
แลกเปล่�ยน ณ วันท่�เกิดูรายการ สำนิทรพััย์และห์น่�สำนิท่�เปน็ตั่วเงินซ้ึ่�ง
อยู่ในสำก่ลเงินต่ราต่่างประเทศไดู้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดูยใช้อัต่รา
แลกเปล่�ยน ณ วันสำิ�นรอบระยะเวลารายงาน กำาไรและขาดูทน่ท่�เกิดู
จากการเปล่�ยนแปลงในอัต่ราแลกเปล่�ยนไดู้รวมอยู่ในการคำานวณ
ผิลการดูำาเนินงาน

กล่ม่บรษิัทัคิดูลดูมูลค่าปจัจ่บันของจำานวนเงนิท่�ต่อ้งจ่ายต่ามสัำญญา
เช่าดู้วยอัต่ราดูอกเบ่�ยต่ามนัยของสำัญญาเช่าห์รืออัต่ราดูอกเบ่�ย
การกู้ยืมสำ่วนเพิั�มของกล่่มบรษิััท ห์ลังจากวันท่�สำัญญาเช่าเริ�มม่ผิล 
มูลค่าต่ามบัญช่ของห์น่�สำินต่ามสัำญญาเช่าจะเพิั�มข้�นจากดูอกเบ่�ย
ของห์น่�สำินต่ามสำัญญาเช่าและลดูลงจากการจ่ายชำาระห์น่�สำินต่าม
สำญัญาเช่า นอกจากน่� มลูค่าต่ามบัญช่ของห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่าจะ
ถูึกวดัูมลูคา่ให์มเ่มื�อมก่ารเปล่�ยนแปลงอาย่สำญัญาเช่า การเปล่�ยนแปลง
การจ่ายชำาระต่ามสำัญญาเช่า ห์รอืการเปล่�ยนแปลงในการประเมิน
สำทิธิเิลอืกซืึ่�อสำนิทรพััย์อา้งองิ

นำโยบายการบัญช่ีท่ี่�ถือปฏิิบัติก่ิอนำวัันำที่่� 1 มกราคม 2563
สำัญญาเช่าท่�ดูิน อาคาร และอ่ปกรณ์ท่�ความเสำ่�ยงและผิลต่อบแทน
ของความเป็นเจ้าของ สำ่วนให์ญ่ไม่ไดู้โอนไปให้์กับผิู้เช่าถึือเป็น
สำัญญาเช่าดูำาเนินงาน จำานวนเงินท่�จ่ายต่ามสำัญญาเช่าดูำาเนินงาน
รบัรูเ้ปน็ค่าใช้จ่ายในสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูท่นต่ามวิธิเ่สำน้ต่รงต่ลอดู
อาย่ของสำญัญาเช่า 
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การด้อยค่าข้องสินทรพัย์ที�ไม่ใช่สินทรพัย์ทางการเงิน

ผลประโยชน์ระยะสั�นข้องพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

โครงการผลผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวิอื�นข้องพนักงาน

ผลประโยชน์ข้องพนักงาน

5.13

5.14

ท่กวันสำิ�นรอบระยะเวลารายงาน กล่่มบรษิััทจะทำาการประเมินการ
ดู้อยค่าของท่�ดิูน อาคาร และอ่ปกรณ์ สำินทรัพัย์สำิทธิิการใช้ ห์รือ
สำินทรพััย์ท่�ไม่ม่ตั่วต่นอื�นของกล่่มบรษิััทห์ากม่ข้อบ่งช่�ว่าสำินทรพััย์
ดูงักลา่วอาจดู้อยคา่ และจะทำาการประเมนิการดู้อยคา่ของคา่ความ
นิยมเป็นรายปี กล่่มบรษิััทรบัรูข้าดูท่นจากการดู้อยค่าเมื�อมูลค่าท่�
คาดูว่าจะไดู้รบัคืนของสิำนทรพััย์ม่มูลค่าต่ำากว่ามูลค่าต่ามบัญช่ของ
สำนิทรพััย์นั�น ทั�งน่�มลูค่าท่�คาดูวา่จะไดู้รบัคนืห์มายถ้ึงมูลค่าย่ติ่ธิรรม
หั์กต่้นท่นในการขายของสำินทรัพัย์ห์รือมูลค่าจากการใช้สำินทรัพัย์
แลว้แต่ร่าคาใดูจะสำงูกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สำนิทรพััย์ 
กล่่มบรษิััทประมาณการกระแสำเงินสำดูในอนาคต่ท่�กิจการคาดูว่าจะ
ไดู้รับจากสำินทรัพัย์และคำานวณคิดูลดูเป็นมูลค่าปัจจ่บันโดูยใช้
อัต่ราคิดูลดูก่อนภาษั่ท่�สำะท้อนถ้ึงการประเมินความเสำ่�ยงในสำภาพั
ต่ลาดูปัจจ่บันของเงินสำดูต่ามระยะเวลาและความเส่ำ�ยงซ้ึ่�งเป็น
ลกัษัณะเฉีพัาะของสำนิทรพััย์ท่�กำาลงัพัจิารณาอยู่ ในการประเมินมูลคา่
ย่ติ่ธิรรมหั์กต้่นท่นในการขาย กล่ม่บรษิัทัใช้แบบจำาลองการประเมิน
มูลค่าท่�ดู่ท่�สำ่ดูซ้ึ่�งเห์มาะสำมกับสำินทรพััย์ ซ้ึ่�งสำะท้อนถึ้งจำานวนเงินท่�
กิจการสำามารถึจะไดู้มาจากการจำาห์น่ายสำินทรพััย์หั์กดู้วยต่้นท่นใน

กล่ม่บรษิัทัรบัรู ้เงินเดืูอน คา่จ้าง โบนัสำ และเงินสำมทบกองท่นประกันสำงัคมเปน็คา่ใช้จ่ายเมื�อเกิดูรายการ

กล่่มบรษิััทและพันักงานไดู้รว่มกันจัดูต่ั�งกองท่นสำำารองเล่�ยงช่พั ซ้ึ่�ง
ประกอบดู้วยเงินท่�พันักงานจ่ายสำะสำมและเงินท่�กล่่มบริษััทจ่าย
สำมทบให้์เปน็รายเดืูอน สำนิทรพััย์ของกองทน่สำำารองเล่�ยงช่พัไดู้แยก

กล่ม่บรษิัทัมภ่าระสำำาห์รบัเงินชดูเชยท่�ต้่องจ่ายให้์แก่พันักงาน เมื�อออก
จากงานต่ามกฎห์มายแรงงาน และต่ามโครงการผิลต่อบแทน
พันักงานอื�น ๆ ซ้ึ่�งกล่ม่บรษิัทัถืึอว่าเงินชดูเชยดูงักลา่ว เปน็โครงการ
ผิลประโยชน์ห์ลงัออกจากงานสำำาห์รบัพันักงาน นอกจากนั�น กล่ม่บรษิัทั
จัดูให้์มโ่ครงการผิลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพันักงาน ไดู้แก ่โครงการ
เงินรางวัลการปฏิิบติั่งานครบกำาห์นดูระยะเวลาและโครงการอื�น

กล่ม่บรษิัทัคำานวณห์น่�สำนิต่ามโครงการผิลประโยชน์ห์ลงัออกจากงาน
ของพันักงาน และโครงการผิลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพันักงาน 
โดูยใช้วธิิค่ดิูลดูแต่ล่ะห์น่วยท่�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit 
Method) โดูยผิูเ้ช่�ยวชาญอสิำระไดูท้ำาการประเมินภาระผิกูพัันดูงักลา่ว
ต่ามห์ลกัคณิต่ศาสำต่รป์ระกันภัย 

การจำาห์น่าย โดูยการจำาห์น่ายนั�นผิู้ซืึ่�อกับผิู้ขายม่ความรอบรูแ้ละ
เต่็มใจในการแลกเปล่�ยนและสำามารถึต่่อรองราคากันไดู้อย่างเป็น
อิสำระในลักษัณะของผิู้ท่�ไม่ม่ความเก่�ยวข้องกัน กล่่มบรษิััทจะรบัรู้
รายการขาดูท่นจากการดู้อยคา่ในสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูท่น ห์ากใน
การประเมินการดูอ้ยค่าของสำนิทรพััย์ (ยกเวน้คา่ความนิยม) มข้่อบ่งช่�
ท่�แสำดูงให้์เห็์นว่าผิลขาดูท่นจากการดู้อยค่าของสำินทรพััย์ท่�รบัรูใ้น
งวดูก่อนไดูห้์มดูไปห์รอืลดูลง กล่ม่บรษิัทัจะประมาณมูลคา่ท่�คาดูวา่
จะไดู้รับคืนของสำินทรัพัย์นั�น และจะกลับรายการผิลขาดูท่นจาก
การดู้อยค่าท่�รบัรูใ้นงวดูก่อนก็ต่่อเมื�อม่การเปล่�ยนแปลงประมาณ
การท่�ใช้กำาห์นดูมูลค่าท่�คาดูว่าจะไดู้รบัคืนภายห์ลังจากการรบัรูผ้ิล
ขาดูท่นจากการดูอ้ยคา่ครั�งลา่สำดู่ โดูยมลูคา่ต่ามบญัช่ของสำนิทรพััย์
ท่�เพิั�มข้�นจากการกลับรายการผิลขาดูท่นจากการดู้อยค่าต่้องไม่สำูง
กว่ามูลค่าต่ามบัญช่ท่�ควรจะเปน็ ห์ากกิจการไม่เคยรบัรูผ้ิลขาดูท่น
จากการดู้อยคา่ของสำนิทรพััย์ในงวดูก่อน ๆ กล่ม่บรษิัทัจะบนัท้กกลบั
รายการผิลขาดูท่นจากการดู้อยค่าของสำินทรพััย์โดูยรบัรูไ้ปยังสำ่วน
ของกำาไรห์รอืขาดูท่นทันท่

ออกจากสำนิทรพััยข์องกล่ม่บรษิัทั เงินท่�กล่ม่บรษิัทัจ่ายสำมทบกองท่น
สำำารองเล่�ยงช่พับันท้กเปน็คา่ใช้จ่ายในปีท่�เกิดูรายการ

ผิลกำาไรห์รือขาดูท่นจากการประมาณการต่ามห์ลักคณิต่ศาสำต่ร์
ประกันภัย สำำาห์รับโครงการผิลประโยชน์ห์ลังออกจากงานของ
พันักงานจะรบัรูทั้นท่ในกำาไรขาดูทน่เบด็ูเสำรจ็อื�น 

ผิลกำาไรห์รือขาดูท่นจากการประมาณการต่ามห์ลักคณิต่ศาสำต่ร์
ประกันภัย สำำาห์รบัโครงการผิลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพันักงาน
จะรบัรูทั้นท่ในสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูท่น
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ประมาณการหนี�สิน

ภัาษีเงินได้

เครื�องมือทางการเงิน

ภัาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภัาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

5.15

5.16

5.17

กล่่มบรษิััทจะบันท้กประมาณการห์น่�สำินไว้ในบัญช่เมื�อภาระผิูกพััน
ซ้ึ่�งเปน็ผิลมาจากเห์ต่ก่ารณ์ในอดูต่่ไดูเ้กิดูข้�นแลว้ และมค่วามเปน็ไป
ไดู้ค่อนข้างแน่นอนว่ากล่่มบรษิััทจะเสำ่ยทรพััยากรเชิงเศรษัฐกิจไป

ภาษัเ่งินไดูป้ระกอบดู้วยภาษัเ่งินไดูป้จัจ่บันและภาษัเ่งินไดู้รอการตั่ดูบัญช่

นำโยบายการบัญช่ีท่ี่�ถือปฏิิบัติติิั�งแติวั่ันำท่ี่� 1 มกราคม 2563
กล่่มบรษัิัทรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกของสำินทรพััย์ทางการเงินดู้วย
มูลค่าย่ต่ิธิรรม และบวกดู้วยต่้นท่นการทำารายการเฉีพัาะในกรณ่ท่�
เปน็สำนิทรพััยท์างการเงินท่�ไมไ่ดูวั้ดูมลูคา่ดูว้ยมลูคา่ย่ต่ธิิรรมผิา่นกำาไร

กล่ม่บรษิัทับันท้กภาษัเ่งนิไดู้ปจัจ่บันต่ามจำานวนท่�คาดูวา่จะจ่ายให้์กับห์น่วยงานจัดูเก็บภาษัข่องรฐั โดูยคำานวณจากกำาไรทางภาษัต่่ามห์ลกั
เกณฑ์ท่์�กำาห์นดูในกฎห์มายภาษัอ่ากร

กล่ม่บรษิัทับันท้กภาษัเ่งินไดูร้อการตั่ดูบัญช่ของผิลแต่กต่า่งชั�วคราว
ระห์ว่างราคาต่ามบัญช่ของสำินทรพััย์และห์น่�สำิน ณ วันสำิ�นรอบระยะ
เวลารายงานกับฐานภาษั่ของสิำนทรัพัย์และห์น่�สำินท่�เก่�ยวข้องนั�น 
โดูยใช้อตั่ราภาษัท่่�มผ่ิลบังคับใช้ ณ วนัสำิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

กล่่มบริษััทรับรู้ห์น่�สำินภาษั่เงินไดู้รอการต่ัดูบัญช่ของผิลแต่กต่่าง
ชั�วคราวท่�ต่้องเสำ่ยภาษั่ท่กรายการ แต่่รับรู้สำินทรัพัย์ภาษั่เงินไดู ้
รอการต่ัดูบัญช่สำำาห์รับผิลแต่กต่่างชั�วคราวท่�ใช้หั์กภาษั่ รวมทั�ง 
ผิลขาดูท่นทางภาษั่ท่�ยังไม่ไดู้ใช้ในจำานวนเท่าท่�ม่ความเป็นไปไดู ้
ค่อนข้างแน่ท่�กล่่มบรษิััทจะม่กำาไรทางภาษั่ในอนาคต่เพ่ัยงพัอท่�จะ
ใช้ประโยชน์จากผิลแต่กต่่างชั�วคราวท่�ใช้หั์กภาษั่และผิลขาดูท่น
ทางภาษัท่่�ยังไม่ไดู้ใช้นั�น

เพืั�อปลดูเปลื�องภาระผิูกพัันนั�น และกล่่มบริษััทสำามารถึประมาณ
มลูค่าภาระผูิกพัันนั�นไดูอ้ย่างน่าเชื�อถึอื

ห์รอืขาดูท่น อยา่งไรก็ต่าม สำำาห์รบัลกูห์น่�การค้าท่�ไม่มอ่งค์ประกอบ
เก่�ยวกับการจัดูห์าเงินท่�มนั่ยสำำาคญั กล่ม่บรษิัทัจะรบัรูส้ำนิทรพััย์ทาง 
การเงินดูังกล่าวดู้วยราคาของรายการต่ามท่�กล่าวไว้ในนโยบาย
การบัญช่เรื�องการรบัรูร้ายไดู้

กล่่มบริษััทจะทบทวนมูลค่าต่ามบัญช่ของสำินทรัพัย์ภาษั่เงินไดู้รอ
การต่ัดูบัญช่ท่กสำิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับลดู
มูลค่าต่ามบัญช่ดูังกล่าว ห์ากม่ความเป็นไปไดู้ค่อนข้างแน่ว่ากล่่ม
บรษิััทจะไม่ม่กำาไรทางภาษั่เพ่ัยงพัอต่่อการนำาสำินทรพััย์ภาษั่เงินไดู้
รอการตั่ดูบัญช่ทั�งห์มดูห์รอืบางสำว่นมาใช้ประโยชน์

กล่่มบริษััทจะบันท้กภาษั่เงินไดู้รอการต่ัดูบัญช่โดูยต่รงไปยังสำ่วน
ของผิู้ถึือห้่์นห์ากภาษั่ท่�เกิดูข้�นเก่�ยวข้องกับรายการท่�ไดู้บันท้ก
โดูยต่รงไปยังสำว่นของผิูถื้ึอห้่์น
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การจัดประเภัทรายการและการวิัดมูลค่าข้องสินทรพัย์ทางการเงิน

สินทรพัย์ทางการเงินที�วิัดมูลค่าด้วิยราคาทุนตัดจำาหน่าย 

สินทรพัย์ทางการเงินที�วิัดมูลค่าด้วิยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรอืข้าดทุน

การจัดประเภัทรายการและการวิัดมูลค่าข้องหนี�สินทางการเงิน

การตัดรายการข้องเครื�องมือทางการเงิน

กล่ม่บรษิัทัจดัูประเภทสำนิทรพััย์ทางการเงิน ณ วนัท่�รบัรูร้ายการเริ�มแรก
เป็นสำินทรัพัย์ทางการเงินท่�วัดูมูลค่าในภายห์ลังดู้วยราคาท่นตั่ดู
จำาห์น่าย สำินทรัพัย์ทางการเงินท่�วัดูมูลค่าในภายห์ลังดู้วยมูลค่า
ย่ต่ิธิรรมผ่ิานกำาไรขาดูท่นเบ็ดูเสำรจ็อื�น และสำินทรพััย์ทางการเงินท่�

กล่่มบรษิััทวัดูมูลค่าสำินทรพััย์ทางการเงินดู้วยราคาท่นตั่ดูจำาห์น่าย 
เมื�อกล่่มบริษััทถืึอครองสำินทรัพัย์ทางการเงินนั�นเพืั�อรับกระแสำ
เงินสำดูต่ามสำญัญา และเงื�อนไขต่ามสำญัญาของสำนิทรพััยท์างการเงิน
ก่อให้์เกิดูกระแสำเงินสำดูท่�เป็นการรบัชำาระเพ่ัยงเงินต่้นและดูอกเบ่�ย
จากยอดูคงเห์ลอืของเงินต่น้ในวันท่�ระบ่ไว้เท่านั�น 

สำินทรพััย์ทางการเงินท่�วัดูมูลค่าดู้วยมูลค่าย่ต่ิธิรรมผิ่านกำาไรห์รอื
ขาดูท่น จะแสำดูงในงบแสำดูงฐานะการเงินดูว้ยมูลคา่ย่ต่ธิิรรม โดูยรบัรู้
การเปล่�ยนแปลงสำท่ธิขิองมลูคา่ย่ต่ธิิรรมในสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูทน่ 

ทั�งน่� สำินทรพััย์ทางการเงินดูังกล่าว ห์มายรวมถ้ึง ต่ราสำารอน่พัันธิ์
เงินลงท่นในห์ลกัทรพััย์ท่�ถืึอไวเ้พืั�อคา้เงินลงท่นในต่ราสำารท่น ซ้ึ่�งกล่ม่

ยกเว้นห์น่�สำินต่ราสำารอน่พัันธิ์ กล่่มบรษิััทรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก
สำำาห์รับห์น่�สำินทางการเงินดู้วยมูลค่าย่ติ่ธิรรมหั์กต้่นท่นการทำา
รายการ และจัดูประเภทห์น่�สำินทางการเงินเปน็ห์น่�สำินทางการเงินท่�
วัดูมูลค่าในภายห์ลังดู้วยราคาท่นต่ัดูจำาห์น่าย โดูยใช้วิธิ่ดูอกเบ่�ย
ท่�แท้จรงิ ทั�งน่� ผิลกำาไรและขาดูท่นท่�เกิดูข้�นจากการต่ดัูรายการห์น่�สำนิ
ทางการเงินและการต่ัดูจำาห์น่ายต่ามวิธิ่ดูอกเบ่�ยท่�แท้จริงจะรับรู้

สำินทรพััย์ทางการเงินจะถูึกตั่ดูรายการออกจากบัญช่ เมื�อสำิทธิท่ิ�จะ
ไดู้รบักระแสำเงินสำดูของสำนิทรพััยนั์�นไดูส้ำิ�นสำดู่ลง ห์รอืไดูม้ก่ารโอนสำทิธิิ
ท่�จะไดูร้บักระแสำเงินสำดูของสำนิทรพััย์นั�น รวมถ้ึงไดูม้ก่ารโอนความเสำ่�ยง
และผิลต่อบแทนเกือบทั�งห์มดูของสำินทรัพัย์นั�น ห์รือม่การโอน 
การควบค่มในสำินทรัพัย์นั�น แม้ว่าจะไม่ม่การโอนห์รือไม่ไดู้คงไว้
ซ้ึ่�งความเสำ่�ยงและผิลต่อบแทนเกอืบทั�งห์มดูของสำนิทรพััย์นั�น  

วัดูมูลค่าในภายห์ลังดู้วยมูลค่าย่ต่ิธิรรมผิ่านกำาไรห์รอืขาดูท่น โดูย
พิัจารณาจากแผินธิร่กจิของกิจการในการจัดูการสำนิทรพััย์ทางการเงิน 
และลกัษัณะของกระแสำเงินสำดูต่ามสำญัญาของสำนิทรพััย์ทางการเงิน

สำนิทรพััย์ทางการเงินดัูงกลา่ววดัูมลูค่าในภายห์ลงัโดูยใช้วิธิดู่อกเบ่�ย
ท่�แท้จรงิและต่อ้งมก่ารประเมนิการดู้อยคา่ ทั�งน่� ผิลกำาไรและขาดูท่น
ท่�เกิดูข้�นจากการตั่ดูรายการ การเปล่�ยนแปลง ห์รอืการดู้อยคา่ของ
สำนิทรพััย์ดูงักลา่วจะรบัรูใ้นสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูท่น

บริษััทไม่ไดู้เลือกจัดูประเภทให้์วัดูมูลค่าดู้วยมูลค่าย่ติ่ธิรรมผ่ิาน
กำาไรขาดูท่นเบด็ูเสำรจ็อื�น และสำนิทรพััย์ทางการเงินท่�มก่ระแสำเงินสำดู
ท่�ไมไ่ดู้รบัชำาระเพ่ัยงเงินต่น้และดูอกเบ่�ย

เงินปันผิลรับจากเงินลงท่นในต่ราสำารท่นของบริษััทจดูทะเบ่ยน
ถืึอเปน็รายไดูอ้ื�นในสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูท่น

ในสำ่วนของกำาไรห์รือขาดูท่น โดูยการคำานวณมูลค่าราคาท่นตั่ดู
จำาห์น่ายคำาน้งถึ้งค่าธิรรมเน่ยมห์รือต้่นท่นท่�ถืึอเป็นสำ่วนห์น้�งของ
อตั่ราดูอกเบ่�ยท่�แท้จรงินั�นดูว้ย ทั�งน่� คา่ตั่ดูจำาห์น่ายต่ามวธิิดู่อกเบ่�ย
ท่�แท้จรงิแสำดูงเป็นสำ่วนห์น้�งของต้่นท่นทางการเงินในสำ่วนของกำาไร
ห์รอืขาดูท่น

กล่ม่บรษิัทัต่ดัูรายการห์น่�สำนิทางการเงินกต็่อ่เมื�อไดูม้ก่ารปฏิิบัต่ติ่าม
ภาระผิูกพัันของห์น่�สำินนั�นแล้ว ม่การยกเลิกภาระผูิกพัันนั�น ห์รอืม่
การสำิ�นสำ่ดูลงของภาระผูิกพัันนั�น ในกรณ่ท่�ม่การเปล่�ยนห์น่�สำินทาง 
การเงินท่�มอ่ยู่ให้์เปน็ห์น่�สำนิให์ม่จากผิูใ้ห์กู้้รายเดูย่วกนัซ้ึ่�งมข่อ้กำาห์นดู
ท่�แต่กต่า่งกันอยา่งมาก ห์รอืมก่ารแก้ไขข้อกำาห์นดูของห์น่�สำนิท่�มอ่ยู่
อย่างเปน็สำาระสำำาคญั จะถืึอว่าเปน็การต่ดัูรายการห์น่�สำนิเดูมิและรบัรู้
ห์น่�สำนิให์ม่ โดูยรบัรูผ้ิลแต่กต่า่งของมูลค่าต่ามบญัช่ดัูงกลา่ว ในสำว่น
ของกำาไรห์รอืขาดูท่น
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การด้อยค่าข้องสินทรพัย์ทางการเงิน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

เงินลงทุน

กล่่มบรษิััทรบัรูค้่าเผิื�อผิลขาดูท่นดู้านเครดิูต่ท่�คาดูว่าจะเกิดูข้�นของ
ต่ราสำารห์น่�ทั�งห์มดูท่�ไม่ไดู้วัดูมูลค่าดู้วยมูลค่าย่ติ่ธิรรมผ่ิานกำาไร
ห์รอืขาดูท่น ผิลขาดูท่นดู้านเครดิูต่ท่�คาดูว่าจะเกิดูข้�นคำานวณจาก
ผิลต่่างของกระแสำเงินสำดูท่�จะครบกำาห์นดูชำาระต่ามสำัญญากับ
กระแสำเงินสำดูทั�งห์มดูท่�กล่ม่บรษิัทัคาดูว่าจะไดู้รบัชำาระ และคิดูลดูดูว้ย
อตั่ราดูอกเบ่�ยท่�แท้จรงิโดูยประมาณของสำนิทรพััยท์างการเงนิ ณ วนั
ท่�ไดู้มา

ในกรณ่ท่�ความเสำ่�ยงดู้านเครดูิต่ของสำนิทรพััย์ไม่ไดู้เพัิ�มข้�นอย่างม่นัย
สำำาคัญนับต่ั�งแต่ก่ารรบัรูร้ายการเริ�มแรก กล่ม่บรษิัทัวดัูมลูคา่ผิลขาดูทน่
ดู้านเครดูิต่ท่�คาดูว่าจะเกิดูข้�นโดูยพิัจารณาจากการผิิดูสำัญญาท่�
อาจจะเกิดูข้�นใน 12 เดืูอนขา้งห์น้า ในขณะท่�ห์ากความเสำ่�ยงดูา้นเครดูติ่
ของสำินทรัพัย์เพิั�มข้�นอย่างม่นัยสำำาคัญ นับต่ั�งแต่่การรับรู้รายการ 
เริ�มแรก กล่่มบริษััทวัดูมูลค่าผิลขาดูท่นดู้วยจำานวนเงินท่�เท่ากับ 
ผิลขาดูท่นดู้านเครดูิต่ท่�คาดูว่าจะเกิดูข้�นต่ลอดูอาย่ท่�เห์ลืออยู่ของ
เครื�องมือทางการเงิน 

กล่่มบรษิััทพัิจารณาว่าความเสำ่�ยงดู้านเครดูิต่จะเพิั�มข้�นอย่างม่นัย
สำำาคญั เมื�อมก่ารค้างชำาระการจ่ายเงินต่ามสำญัญาเกินกว่า 30 วัน 
และพิัจารณาว่าสำนิทรพััย์ทางการเงินนั�นมก่ารผิดิูสำญัญา เมื�อมก่าร

ลูกห์น่�การค้าและลูกห์น่�อื�นแสำดูงมูลค่าต่ามจำานวนมูลค่าสำ่ทธิิท่�จะ
ไดู้รับ กล่่มบริษััทบันท้กค่าเผิื�อห์น่�สำงสำัยจะสำูญ (ถ้ึาม่) สำำาห์รับผิล
ขาดูท่นโดูยประมาณท่�อาจเกิดูข้�นจากการเก็บเงินจากลูกห์น่�ไม่ไดู้ 

ก) เงินลงท่นในห์ลักทรัพัย์เพืั�อค้าแสำดูงต่ามมูลค่าย่ต่ิธิรรม
 การเปล่�ยนแปลงในมูลค่าย่ติ่ธิรรมของห์ลกัทรพััย์บันท้กในสำว่น 
 ของกำาไรห์รอืขาดูท่น 

คา้งชำาระการจ่ายเงินต่ามสำญัญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ต่าม ใน
บางกรณ่ กล่ม่บรษิัทัอาจพิัจารณาว่าสำนิทรพััย์ทางการเงินนั�นมก่าร
เพิั�มข้�นของความเสำ่�ยงดู้านเครดูิต่อย่างม่นัยสำำาคัญและม่การผิิดู
สำัญญา โดูยพิัจารณาจากข้อมูลภายในห์รอืข้อมูลภายนอกอื�น เช่น 
อนัดูบัความน่าเชื�อถึอืดูา้นเครดิูต่ของผิูอ้อกต่ราสำาร 

กล่่มบรษิััทใช้วิธิ่การอย่างง่ายในการคำานวณผิลขาดูท่นดู้านเครดิูต่
ท่�คาดูว่าจะเกิดูข้�นสำำาห์รบัลูกห์น่�การค้า ดูังนั�น ท่กวันสำิ�นรอบระยะ
เวลารายงาน กล่่มบรษิััทจ้งไม่ม่การติ่ดูต่ามการเปล่�ยนแปลงของ
ความเสำ่�ยงทางดูา้นเครดิูต่ แต่จ่ะรบัรูค่้าเผิื�อผิลขาดูท่นจากผิลขาดูท่น
ดูา้นเครดิูต่ท่�คาดูว่าจะเกิดูข้�นต่ลอดูอาย่ของลูกห์น่�การค้าโดูยอา้งองิ
จากข้อมลูผิลขาดูทน่ดู้านเครดิูต่จากประสำบการณ์ในอดูต่่ ปรบัปรง่
ดู้วยข้อมูลการคาดูการณ์ไปในอนาคต่เก่�ยวกับลูกห์น่�นั�นและ 
สำภาพัแวดูล้อมทางดู้านเศรษัฐกิจ สำินทรพััย์ทางการเงินจะถูึกตั่ดู
จำาห์น่ายออกจากบัญช่ เมื�อกิจการคาดูว่าจะไม่ไดู้รับคืนกระแสำ
เงินสำดูต่ามสำญัญาอก่ต่อ่ไป

นโยบายการบัญช่ท่�ถืึอปฏิิบัต่ก่ิอนวันท่� 1 มกราคม 2563

ซ้ึ่�งโดูยทั�วไปพัจิารณาจากประสำบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์์
อาย่ห์น่�

ข) กล่่มบรษิััทใช้วิธิ่ถัึวเฉีล่�ยถ่ึวงนำาห์นักในการคำานวณต่้นท่นของ 
 เงินลงท่นเมื�อม่การจำาห์น่ายเงินลงท่น ผิลต่่างระห์ว่าง
 สำิ�งต่อบแทนสำท่ธิท่ิ�ไดู้รบักับมูลคา่ต่ามบัญช่ของเงินลงท่นจะถูึก 
 บันท้กในสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูท่น

ตราสารอนุพันธ์5.18
กล่ม่บรษิัทัใช้ต่ราสำารอนพั่ันธิ ์ เช่น สำญัญาซืึ่�อขายเงินต่ราต่า่งประเทศ
ลว่งห์น้า เพืั�อปอ้งกันความเสำ่�ยงจากความผัินผิวนของอตั่ราแลกเปล่�ยน
กล่ม่บรษิัทัรบัรูม้ลูคา่เริ�มแรกของต่ราสำารอนพั่ันธิด์ูว้ยมลูคา่ย่ต่ธิิรรม 
ณ วันท่�ทำาสำญัญา และวดัูมลูค่าในภายห์ลงัดู้วยมูลคา่ย่ติ่ธิรรม โดูย
รบัรูก้ารเปล่�ยนแปลงของมลูคา่ยต่่ธิิรรมในภายห์ลงัในสำว่นของกำาไร
ห์รือขาดูท่น ทั�งน่� กล่่มบริษััทแสำดูงต่ราสำารอน่พัันธิ์เป็นสำินทรัพัย์
ทางการเงินเมื�อมมู่ลค่าย่ติ่ธิรรมมากกว่าศูนย์ และแสำดูงเปน็ห์น่�สำนิ
ทางการเงินเมื�อมมู่ลค่าย่ติ่ธิรรมน้อยกว่าศนูย์ 

กล่่มบรษิััทแสำดูงต่ราสำารอน่พัันธิ์ท่�ม่อาย่สำัญญาคงเห์ลือมากกว่า 

12 เดูือนและยังไม่ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายใน 12 เดูือน เป็นสำินทรพััย์ไม่
ห์มน่เว่ยนอื�น ห์รอืห์น่�สำนิไมห่์มน่เว่ยนอื�น และแสำดูงต่ราสำารอนพั่ันธิ์
อื�นเปน็สำนิทรพััย์ห์มน่เว่ยน ห์รอืห์น่�สำนิห์มน่เว่ยน
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การวัิดมูลค่ายุติธรรม

หนี�สินที�เกิดจากสิทธทีิ�ออกให้แก่ผูมี้สว่ินได้เสียที�ไม่มอีำานาจควิบคุมข้องบรษิทัย่อยในการข้ายหุ้นให้บรษิทัฯ

5.19

5.20

มูลคา่ย่ต่ธิิรรม ห์มายถึง้ ราคาท่�คาดูวา่จะไดูร้บัจากการขายสำนิทรพััย์
ห์รอืเปน็ราคาท่�จะต่อ้งจ่าย เพืั�อโอนห์น่�สำนิให้์ผิูอ้ื�นโดูยรายการดัูงกลา่ว
เปน็รายการท่�เกิดูข้�นในสำภาพัปกต่ิระห์ว่างผิู้ซืึ่�อและผิู้ขาย (ผิู้รว่มใน
ต่ลาดู) ณ วันท่�วัดูมูลค่า กล่่มบรษิััทใช้ราคาเสำนอซืึ่�อขายในต่ลาดู 
ท่�ม่สำภาพัคล่องในการวัดูมูลค่าย่ต่ิธิรรมของสำินทรัพัย์และห์น่�สำิน 
ซ้ึ่�งมาต่รฐานการรายงานทางการเงินท่�เก่�ยวข้องกำาห์นดูให้์ต่้องวัดู
มูลคา่ดู้วยมูลคา่ย่ติ่ธิรรม ยกเว้นในกรณ่ท่�ไมม่ต่่ลาดูท่�มส่ำภาพัคลอ่ง
สำำาห์รบัสำินทรพััย์ห์รอืห์น่�สำินท่�ม่ลักษัณะเดู่ยวกันห์รอืไม่สำามารถึห์า
ราคาเสำนอซืึ่�อขายในต่ลาดูท่�มส่ำภาพัคลอ่งไดู ้ กล่ม่บรษิัทัจะประมาณ
มูลค่าย่ติ่ธิรรมโดูยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่�เห์มาะสำมกับแต่่ละ
สำถึานการณ์ และพัยายามใช้ข้อมูลท่�สำามารถึสำังเกต่ไดู้ท่�เก่�ยวข้อง
กับสำนิทรพััยห์์รอืห์น่�สำนิท่�จะวัดูมลูค่าย่ติ่ธิรรมนั�นให้์มากท่�สำดู่

บรษิััทฯ ไดู้ให้์สำิทธิิแก่ผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบค่มของบรษิััท
ย่อยในการขายห้่์นให้์บรษิัทัฯ ห์ากผิูม้ส่ำว่นไดู้เสำย่ท่�ไมม่อ่ำานาจควบคม่
ของบรษิัทัยอ่ยใช้สำทิธิใินการขายห้่์นดัูงกลา่ว บรษิัทัฯ ต่อ้งซืึ่�อห้่์นโดูย
ไม่สำามารถึปฏิิเสำธิการใช้สำทิธิใินการขายห้่์นดูงักลา่วไดู ้ บรษิัทัฯบันท้ก
มูลค่าห์น่�สำินดูังกล่าว โดูยใช้มูลค่าย่ต่ิธิรรมท่�คำานวณจากราคาท่�
คาดูว่าผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบค่มของบรษิััทย่อยจะใช้สำิทธิิ
คดิูลดูเปน็มลูค่าปจัจ่บัน โดูยแสำดูงเปน็สำว่นห์น้�งของห์น่�สำนิไมห่์มน่เว่ยน

ลำาดูบัชั�นของมลูคา่ย่ต่ธิิรรมท่�ใช้วดัูมูลคา่และเปดิูเผิยมลูคา่ย่ต่ธิิรรม
ของสำินทรพััย์และห์น่�สำินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสำามระดัูบต่าม
ประเภทของข้อมลูท่�นำามาใช้ในการวัดูมลูค่าย่ต่ธิิรรม ดัูงน่�

ระดบั 1   ใช้ข้อมลูราคาเสำนอซืึ่�อขายของสำนิทรพััย์ห์รอืห์น่�สำนิอยา่ง 
  เดูย่วกันในต่ลาดูท่�มส่ำภาพัคลอ่ง 
ระดบั 2    ใช้ข้อมลูอื�นท่�สำามารถึสำงัเกต่ไดูข้องสำนิทรพััย์ห์รอืห์น่�สำนิ  
  ไมว่่าจะเปน็ข้อมลูทางต่รงห์รอืทางออ้ม
ระดบั 3 ใช้ข้อมลูท่�ไม่สำามารถึสำงัเกต่ไดู ้เช่น ขอ้มูลเก่�ยวกับ
  กระแสำเงินในอนาคต่ท่�กิจการประมาณข้�น 

ท่กวันสำิ�นรอบระยะเวลารายงาน กล่ม่บรษิัทัจะประเมินความจำาเปน็
ในการโอนรายการระห์ว่างลำาดูับชั�นของมูลค่าย่ติ่ธิรรมสำำาห์รับ
สำนิทรพััย์และห์น่�สำนิท่�ถืึออยู่ ณ วนัสำิ�นรอบระยะเวลารายงานท่�มก่าร
วดัูมูลคา่ย่ติ่ธิรรมแบบเกิดูข้�นประจำา

ในงบแสำดูงฐานะการเงินรวม มลูคา่ห์น่�สำนิจากสำทิธิดิูงักลา่วแสำดูงเปน็
สำว่นหั์กจากส่ำวนของผิูม้ส่่ำวนไดู้เสำย่ท่�ไมม่อ่ำานาจควบคม่ของบรษัิัทย่อย 
ในงบแสำดูงฐานะทางการเงินรวมและงบแสำดูงการเปล่�ยนแปลง 
สำว่นของผิูถื้ึอห้่์นรวม ทั�งน่� บรษิัทัฯจะประเมินมูลค่าห์น่�สำนิจากสำทิธิิ
ดูงักลา่วท่กสำิ�นรอบระยะเวลารายงาน และบันท้กผิลต่า่งท่�เกิดูข้�นใน
สำว่นของผิูถื้ึอห้่์น

6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที�สำาคัญ

การกำาหนดอายุสัญญาเช่าที�มีสิทธิการเลือกในการข้ยายอายุสัญญาเช่าหรอืยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบรษิัท
ในฐานะผู้เช่า

สัญญาเช่า

ในการจัดูทำางบการเงินต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่า่ย
บริห์ารจำาเป็นต้่องใช้ดู่ลยพิันิจและการประมาณการในเรื�องท่�ม่
ความไมแ่น่นอนเสำมอ การใช้ดูล่ยพิันิจและการประมาณการดูงักลา่วน่�
สำง่ผิลกระทบต่อ่จำานวนเงนิท่�แสำดูงในงบการเงิน และต่อ่ข้อมูลท่�แสำดูง

ในการกำาห์นดูอาย่สำัญญาเช่า ฝ่า่ยบรหิ์ารจำาเปน็ต่้องใช้ดู่ลยพิันิจใน
การประเมินว่ากล่่มบรษิััทม่ความแน่นอนอย่างสำมเห์ต่่สำมผิลห์รอืไม่
ท่�จะใช้สำิทธิิเลือกในการขยายอาย่สำัญญาเช่าห์รอืยกเลิกสำัญญาเช่า

ในห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงนิ ผิลท่�เกิดูข้�นจรงิอาจแต่กต่า่งไปจาก
จำานวนท่�ประมาณการไว้ การใช้ดู่ลยพิันิจและการประมาณการท่�
สำำาคญัมดัู่งน่�

โดูยคำาน้งถ้ึงข้อเท็จจริงและสำภาพัแวดูล้อมท่�เก่�ยวข้องทั�งห์มดูท่�
ทำาให้์เกิดูสำิ�งจูงใจทางเศรษัฐกิจสำำาห์รบักล่่มบรษิััทในการใช้ห์รอืไม่
ใช้สำทิธิเิลอืกนั�น
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ค่าเผื�อผลข้าดทุนด้านเครดิตที�คาดวิ่าจะเกิดข้ึ�นข้องลูกหนี�การค้า

ค่าเผื�อการลดลงข้องมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา

ค่าควิามนิยม และสินทรพัย์ไม่มีตัวิตน

สินทรพัย์ภัาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลประโยชน์หลังออกจากงานข้องพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวิอื�นข้อง
พนักงาน

ในการประมาณคา่เผิื�อผิลขาดูท่นดูา้นเครดูติ่ท่�คาดูวา่จะเกิดูข้�นของ
ลกูห์น่�การค้า ฝ่า่ยบรหิ์ารจำาเปน็ต้่องใช้ดูล่ยพิันิจในการประมาณการ
ผิลขาดูท่นดู้านเครดูิต่ท่�คาดูว่าจะเกิดูข้�นจากลูกห์น่�แต่่ละราย โดูย
คำาน้งถึ้งประสำบการณ์การเก็บเงินในอดู่ต่ อาย่ของห์น่�ท่�คงค้างและ
สำภาวะเศรษัฐกิจท่�คาดูการณ์ไว้ของกล่่มลูกค้าท่�ม่ความเสำ่�ยงดู้าน

ในการประมาณคา่เผิื�อการลดูลงของมูลคา่สำนิคา้คงเห์ลอื ฝ่า่ยบรหิ์าร
ไดู้ใช้ดู่ลยพิันิจในการประมาณการผิลขาดูท่นท่�คาดูว่าจะเกิดูข้�น
จากสำินค้าคงเห์ลือ โดูยค่าเผิื�อการลดูลงของมูลค่าสำ่ทธิิท่�จะไดู้รบั
พิัจารณาจากราคาท่�คาดูว่าจะขายไดู้ต่ามปกติ่ของธิ่รกิจ หั์กดู้วย

ในการคำานวณค่าเสำื�อมราคาของอาคารและอ่ปกรณ์ ฝ่่ายบรหิ์าร
จำาเปน็ต้่องทำาการประมาณอาย่การให้์ประโยชน์และมูลค่าคงเห์ลือ
เมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอ่ปกรณ์ และต่้องทบทวนอาย่การให้์
ประโยชน์และมูลค่าคงเห์ลือให์ม่ห์ากม่การเปล่�ยนแปลงเกิดูข้�น 
นอกจากน่� ฝ่่ายบริห์ารจำาเป็นต่้องสำอบทานการดู้อยค่าของท่�ดูิน 

ในการบนัท้กและวดัูมูลคา่ของคา่ความนิยมและสำนิทรพััย์ไม่มตั่่วต่น 
ณ วันท่�ไดูม้า ต่ลอดูจนการทดูสำอบการดู้อยคา่ในภายห์ลงั ฝ่า่ยบรหิ์าร
จำาเป็นต่้องประมาณการกระแสำเงินสำดูท่�คาดูว่าจะไดู้รบัในอนาคต่

กล่่มบริษััทจะรับรู้สำินทรัพัย์ภาษั่เงินไดู้รอการตั่ดูบัญช่สำำาห์รับผิล
แต่กต่่างชั�วคราวท่�ใช้หั์กภาษั่และขาดูท่นทางภาษั่ท่�ไม่ไดู้ใช้ เมื�อม่
ความเปน็ไปไดูค้อ่นขา้งแน่ว่ากล่ม่บรษัิัทจะมก่ำาไรทางภาษัใ่นอนาคต่
เพ่ัยงพัอท่�จะใช้ประโยชน์จากผิลแต่กต่่างชั�วคราวและขาดูท่นทาง

ห์น่�สำินต่ามโครงการผิลประโยชน์ห์ลังออกจากงานของพันักงาน 
และต่ามโครงการผิลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพันักงาน ประมาณ
ข้�นต่ามห์ลกัคณิต่ศาสำต่รป์ระกันภัย ซ้ึ่�งต่อ้งอาศยัขอ้สำมมต่ฐิานต่า่ง ๆ

เครดูติ่ท่�คลา้ยคลง้กนั เปน็ต้่น ทั�งน่� ขอ้มลูผิลขาดูท่นดู้านเครดูติ่จาก
ประสำบการณ์ในอดู่ต่และการคาดูการณ์สำภาวะเศรษัฐกิจของกล่่ม
บรษิััทอาจไม่ไดู้บ่งบอกถึ้งการผิิดูสำัญญาของลูกค้าท่�เกิดูข้�นจรงิใน
อนาคต่

ค่าใช้จ่ายในการขายสำินค้านั�น และค่าเผิื�อสำำาห์รบัสำินค้าเก่าล้าสำมัย 
เคลื�อนไห์วช้าห์รอืเสำื�อมค่ณภาพันั�นพิัจารณาจากสำภาพัของสำนิคา้และ
ระยะเวลาในการจัดูเกบ็สำนิคา้โดูยประมาณของสำนิคา้แต่ล่ะชนิดู

อาคารและอป่กรณ์ในแต่ล่ะช่วงเวลาและบันท้กขาดูท่นจากการดู้อยค่า
ห์ากคาดูว่ามูลค่าท่�คาดูว่าจะไดู้รบัคืนต่ำากว่ามูลค่าต่ามบัญช่ของ
สำนิทรพััย์นั�น ในการน่�ฝ่า่ยบรหิ์ารจำาเปน็ต้่องใช้ดูล่ยพิันิจท่�เก่�ยวข้อง
กับการคาดูการณ์รายไดู้และค่าใช้จ่ายในอนาคต่ซ้ึ่�งเก่�ยวเนื�องกับ
สำนิทรพััย์นั�น

จากสำินทรัพัย์ ห์รือ ห์น่วยของสำินทรัพัย์ท่�ก่อให้์เกิดูเงินสำดู รวมทั�ง
การเลอืกอตั่ราคดิูลดูท่�เห์มาะสำมในการคำานวณห์ามลูคา่ปจัจ่บนัของ
กระแสำเงินสำดูนั�น ๆ

ภาษั่นั�น ในการน่�ฝ่า่ยบรหิ์ารจำาเปน็ต่้องประมาณการว่ากล่่มบรษิััท
ควรรบัรูจ้ำานวนสำนิทรพััย์ภาษัเ่งินไดูร้อการต่ดัูบญัช่เปน็จำานวนเท่าใดู 
โดูยพิัจารณาถ้ึงจำานวนกำาไรทางภาษั่ท่�คาดูว่าจะเกิดูในอนาคต่ใน
แต่ล่ะช่วงเวลา

ในการประมาณการนั�น เช่น อัต่ราคิดูลดู อัต่ราการข้�นเงินเดูือนใน
อนาคต่ อตั่รามรณะ และอตั่ราการเปล่�ยนแปลงในจำานวนพันักงาน 
เปน็ต่น้
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7 รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวิข้้องกัน

รายละเอย่ดูความสำมัพัันธิท่์�บรษิัทัฯ มกั่บบ่คคลห์รอืกิจการท่�เก่�ยวข้องกัน มดัู่งน่� 

ช่�อบุคคลหีรอ่กิัจำกัาร ลักัษัณะความสัมพนัธ์

TPAC Packaging India Private Limited บรษิัทัย่อย

บรษิัทั ท่แพัค แพัคเกจจิ�ง (บางนา) จำากัดู บรษิัทัย่อย

Sun Packaging Systems (FZC) บรษิัทัย่อย

นายอานช่ โลเฮีย่ ผิูถื้ึอห้่์นให์ญ่

บรษิัทั อนิโดูรามา ปโิต่รเคม จำากัดู มผ่ิูถื้ึอห้่์นและกรรมการเปน็บ่คคลท่�เก่�ยวข้อง
กับผิูถื้ึอห้่์นและผิูบ้รหิ์ารของบรษิัทัฯ

บรษิัทั อนิโดูรามา โพัลเ่มอรส์ำ จำากัดู (มห์าชน) มผ่ิูถื้ึอห้่์นและกรรมการเปน็บ่คคลท่�เก่�ยวข้องกับ
ผิูถื้ึอห้่์นและผิูบ้รหิ์ารของบรษิัทัฯ

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited มผ่ิูถื้ึอห้่์นและกรรมการเปน็บ่คคลท่�เก่�ยวข้องกับ
ผิูถื้ึอห้่์นและผิูบ้รหิ์ารของบรษิัทัฯ

บ่คคลท่�เก่�ยวข้องกัน กรรมการ ผิูบ้รหิ์าร และบค่คลท่�เก่�ยวข้องกับกรรมการ
และผิูบ้รหิ์าร

ในระห์ว่างปี กล่ม่บรษิัทัมร่ายการธิร่กิจท่�สำำาคญักับบ่คคลห์รอืกิจการ
ท่�เก่�ยวข้องกัน รายการธิร่กิจดัูงกลา่วเปน็ไปต่ามเงื�อนไขทางการค้า
และเกณฑ์์ต่ามท่�ต่กลงกันระห์ว่างกล่่มบรษิััทและบ่คคลห์รอืกิจการ

ท่�เก่�ยวข้องกันเห์ลา่นั�น ซ้ึ่�งเปน็ไปต่ามปกต่ธิิร่กิจ โดูยสำามารถึสำรป่ไดู้
ดูงัน่�

สำาหีรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

นโยบายกัารกัำาหีนดราคา
งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร

2563 2562 2563 2562
รายการธรุกิจกับบรษิทัยอ่ย
(ตดัออกจากงบการเงินรวิมแล้วิ)

ขายสำนิคา้ - - 4 7 ราคาใกลเ้คย่งกับราคาต่ลาดู

ซืึ่�อสำนิคา้ - - 18 15 ราคาใกลเ้คย่งกับราคาต่ลาดู

เงินปนัผิลรบั - - - 28 2562 : ห์่น้ละ 2.8 บาท

รายไดูค่้าธิรรมเน่ยมการจัดูการ - - 29 - ราคาต่ามสำญัญา

รายการธรุกิจกับกิจการที�เกี�ยวิข้อ้งกัน

ซืึ่�อสำนิคา้ 61 37 10 16 ราคาใกลเ้คย่งกับราคาต่ลาดู

รายการธรุกิจกับบคุคลที�เกี�ยวิข้อ้งกัน
เงินปนัผิลจ่าย 30 - 30 - ห้่์นละ 0.125 บาท

(หน่วิย: ล้านบาท)
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 เงินฝ่ากธินาคารมอ่ตั่ราดูอกเบ่�ยระห์ว่าง
รอ้ยละ 0.05 ถ้ึง 2.60 ต่อ่ปี (เฉีพัาะบรษิัทัฯ : รอ้ยละ 0.05 ถ้ึง 0.15 ต่อ่ปี) 

ยอดูคงคา้งระห์ว่างกล่ม่บรษิัทัและกิจการท่�เก่�ยวข้องกัน ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 มร่ายละเอย่ดูดูงัน่�

(31 ธิันวาคม 2562 : รอ้ยละ 0.25 ถ้ึง 0.75 ต่่อปี (เฉีพัาะบรษิััทฯ :
รอ้ยละ 0.25 ถ้ึง 0.75 ต่อ่ปี))

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

ลกูหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวิข้อ้งกัน (หมายเหตุ 10)
บรษิัทัย่อย - - 510 255

รวม - - 510 255
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวิข้อ้งกัน (หมายเหตุ 20)

บรษิัทัย่อย - - 5,183 3,208
บรษิัทัท่�เก่�ยวข้องกัน 12,015 5,658 5,500 2,120

รวม 12,015 5,658 10,683 5,328

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

ผิลประโยชน์ระยะสำั�น 77,348 63,199 56,740 44,387
ผิลประโยชน์ห์ลงัออกจากงาน 3,702 5,308 3,283 4,973
ผิลประโยชน์ระยะยาวอื�น 25 22 25 21
รวม 81,075 68,529 60,048 49,381

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

เงนิสำดู 234 194 80 65
เงินฝ่ากธินาคาร 195,381 34,480 5,814 6,882
รวม 195,615 34,674 5,894 6,947

(หน่วิย: พันบาท)

(หน่วิย: พันบาท)

(หน่วิย: พันบาท)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร

ภัาระคำาประกันกับกิจการที�เกี�ยวิข้้องกัน

ในระห์ว่างปีสำิ�นสำดู่วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 กล่ม่บรษิัทัมค่่าใช้จ่ายผิลประโยชน์พันักงานท่�ให้์แก่กรรมการและผิูบ้รหิ์าร ดูงัต่อ่ไปน่�

บรษิัทัฯ มภ่าระจากการคำาประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธินาคารและห์่น้กู้ระยะยาวให้์กับบรษิัทัย่อย ต่ามท่�กลา่วไว้ในห์มายเห์ต่ป่ระกอบ
งบการเงินขอ้ 22 และ 23
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9 สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวีิยนอื�น/สินทรพัย์ทางการเงินไม่หมุนเวิียนอื�น
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 กล่ม่บรษิัทัมส่ำนิทรพััย์ทางการเงินห์มน่เว่ยนอื�นและสำนิทรพััย์ทางการเงินไม่ห์มน่เว่ยนอื�น ดูงัน่�

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

ตราสารหนี�ที�วัิดมูลคา่ด้วิยราคาทุนตัดจำาหน่าย
เงินฝ่ากประจำาอาย่ระห์ว่าง 3 เดืูอนถ้ึง 1 ปี
(อตั่ราดูอกเบ่�ยรอ้ยละ 4.9 ต่อ่ปี) 
(31 ธินัวาคม 2562: รอ้ยละ 1.6 ต่อ่ปี) 245 49,555 - -

รวมต่ราสำารห์น่�ท่�วัดูมูลคา่ดู้วยราคาทน่ตั่ดูจำาห์น่าย 245 49,555 - -
สนิทรพัยท์างการเงินที�วัิดมูลค่าดว้ิยมูลคา่ยุติธรรม
ผ่านกำาไรหรอืข้าดทนุ

สำญัญาขายอตั่ราแลกเปล่�ยนลว่งห์น้า 165 - 165 -
เงินลงท่นในกองท่นเปิดู - 6,301 - -
รวมสำนิทรพััย์ทางการเงินท่�วัดูมลูคา่ดู้วยมูลค่าย่ต่ธิิรรมผ่ิานกำาไร
ห์รอืขาดูท่น 165 6,301 165 -
รวมสำนิทรพััย์ทางการเงินห์มน่เว่ยนอื�น 410 55,556 165 -

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

สนิทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวิยีนอื�น
ตราสารหนี�ที�วัิดมูลคา่ด้วิยราคาทุนตัดจำาหน่าย

เงินฝ่ากประจำาอาย่มากกว่า 1 ปี
(อตั่ราดูอกเบ่�ยรอ้ยละ 5.4 ถ้ึง 7.0 ต่อ่ปี 
(31 ธินัวาคม 2562: รอ้ยละ 6.6 ถ้ึง 8.0 ต่อ่ปี)) 2,267 9,040 - -
รวมสำนิทรพััย์ทางการเงินไม่ห์มน่เว่ยนอื�น 2,267 9,040 - -

(หน่วิย: พันบาท)

(หน่วิย: พันบาท)
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10 สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวิียนอื�น/สินทรพัย์ทางการเงินไม่หมุนเวีิยนอื�น

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

ลกูหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวิข้อ้งกัน
อาย่ห์น่�คงคา้งนับจากวันท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระ
ยังไม่ถ้ึงกำาห์นดูชำาระ - - 510 255
รวมลกูห์น่�การค้า - กิจการท่�เก่�ยวข้องกัน - - 510 255
ลกูหนี�การคา้ - กิจการที�ไมเ่กี�ยวิข้อ้งกัน
อาย่ห์น่�คงคา้งนับจากวันท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระ

ยังไม่ถ้ึงกำาห์นดูชำาระ 609,538 551,869 281,299 270,807
คา้งชำาระ

   ไมเ่กิน 1 เดืูอน 125,054 140,008 75,622 68,925
   1 - 2 เดืูอน 15,407 31,480 4,822 7,572
   2 - 3 เดืูอน 9,996 15,107 2,577 3,914
   3 เดูอืน - 1 ปี 5,368 15,107 109 6,359
   1 ปี - 2 ปี 1,089 5,816 590 5,385
   2 ปีข้�นไป 5,099 103 4,686 -
รวม 771,551 759,490 369,705 362,962
หั์ก : ค่าเผิื�อผิลขาดูท่นดูา้นเครดิูต่ท่�คาดูวา่จะเกดิูข้�น
(2562: ค่าเผิื�อห์น่�สำงสำยัจะสำญู)  (8,924) (6,737) (5,537) (5,211)
รวมลกูห์น่�การค้า - กิจการท่�ไมเ่ก่�ยวข้องกัน 762,627 752,753 364,168 357,751

ลกูหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวิข้อ้งกัน
ลกูห์น่�อื�น - - 29,712 -
รวมลกูห์น่�อื�น - กจิการท่�เก่�ยวข้องกัน - - 29,712 -

ลกูหนี�อื�น - กิจการที�ไมเ่กี�ยวิข้อ้งกัน
ภาษัมู่ลค่าเพิั�มรอรบัคืน 26,109 12,182 - -
ลกูห์น่�อื�น 37,302 18,942 - -
รวมลกูห์น่�อื�น - กจิการท่�ไมเ่ก่�ยวข้องกัน 63,411 31,124 - -
รวมลกูห์น่�การค้าและลกูห์น่�อื�น 826,038 783,877 394,390 358,006

(หน่วิย: พันบาท)
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การเปล่�ยนแปลงของบัญช่ค่าเผิื�อผิลขาดูท่นดูา้นเครดิูต่ท่�คาดูวา่จะเกดิูข้�นของลกูห์น่�การค้าและลกูห์น่�อื�น มร่ายละเอย่ดูดูงัน่�

งบกัารเงินรวม
งบกัารเงิน

เฉพาะกัิจำกัาร
ณ วนัท่� 1 มกราคม 2563 6,737 5,211
เพิั�มข้�นระห์ว่างปี 2,264 326
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงิน (77) -
ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 8,924 5,537

(หน่วิย: พันบาท)

11 สินค้าคงเหลือ

งบกัารเงินรวม
รายกัารปรบัลดราคาทุนใหี้เป็น

ราคาทุน มลูค่าสุทธทีิ�จำะไดร้บั สินค้าคงเหีล่อ - สุทธิ
2563 2562 2563 2562 2563 2562

สำนิคา้สำำาเรจ็รูป 144,703 130,564 (3,290) (1,151) 141,413 129,413
งานระห์ว่างทำา 16,931 12,732 (18) (258) 16,913 12,474
วัต่ถ่ึดิูบ 228,267 118,760 (1,932) (3,427) 226,335 115,333

ภาชนะบรรจ่ 26,375 27,150 (210) (870) 26,165 26,280
วัสำดูส่ำิ�นเปลอืง 4,918 3,936 - - 4,918 3,936
รวม 421,194 293,142 (5,450) (5,706) 415,744 287,436

งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
รายกัารปรบัลดราคาทุนใหี้เป็น

ราคาทุน มลูค่าสุทธทีิ�จำะไดร้บั สินค้าคงเหีล่อ - สุทธิ
2563 2562 2563 2562 2563 2562

สำนิคา้สำำาเรจ็รูป 58,571 44,962 (1,725) (100) 56,846 44,862
งานระห์ว่างทำา 10,469 7,608 - - 10,469 7,608

วัต่ถ่ึดิูบ 35,049 32,933 (220) (177) 34,829 32,756
ภาชนะบรรจ่ 13,872 15,315 (23) (224) 13,849 15,091
วัสำดูส่ำิ�นเปลอืง 4,918 3,936 - - 4,918 3,936
รวม 122,879 104,754 (1,968) (501) 120,911 104,253

(หน่วิย: พันบาท)

(หน่วิย: พันบาท)

ในระห์ว่างปีปจัจ่บนั กล่ม่บรษิัทับนัท้กการปรบัลดูราคาท่นของสำนิค้า
คงเห์ลือให้์เป็นมูลค่าสำ่ทธิิท่�จะไดู้รับจำานวน 2.1 ล้านบาท (เฉีพัาะ
บรษิัทัฯ: 1.9 ลา้นบาท) (31 ธินัวาคม 2562: 1.4 ลา้นบาท(เฉีพัาะบรษิัทัฯ: 
0.2 ล้านบาท)) โดูยแสำดูงเป็นสำ่วนห์น้�งของต่้นท่นขาย และม่การ
กลับรายการปรบัลดูมูลค่าสำินค้าคงเห์ลือเป็นจำานวน 2.4 ล้านบาท 

(เฉีพัาะบรษิััทฯ: 0.4 ล้านบาท) (31 ธิันวาคม 2562: 0.4 ล้านบาท 
(เฉีพัาะบรษิััทฯ: 0.6 ล้านบาท)) โดูยนำาไปหั์กจากมูลค่าของสำินค้า 
คงเห์ลอืท่�รบัรูเ้ปน็คา่ใช้จ่ายในระห์ว่างปี
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บรษิััท
ทุนเรยีกัชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

เงินปันผู้ลรบัใน
ระหีว่างปี

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562
 (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ) (พัันบาท) (พัันบาท) (พัันบาท) (พัันบาท)

TPAC Packaging India Private 
Limited

2,108 
ลา้นรปีู

2,108 
ลา้นรปีู 100 80 2,069,154 1,587,268 - -

บรษิัทั ท่แพัค แพัคเกจจิ�ง (บางนา) 
จำากัดู

101 
ลา้นบาท

101 
ลา้นบาท 100 100 107,000 107,000 - 28,401

Sun Packaging Systems (FZC)

0.45 
ลา้นเดูอร์
แฮีมสำห์รฐั

อาห์รบั
เอมเิรต่สำ์

0.45 
ลา้นเดูอร์
แฮีมสำห์รฐั

อาห์รบั
เอมเิรต่สำ์ 89 89 384,590 384,590 - -

รวม 2,560,744 2,078,858 - 28,401

ยอดูคงเห์ลือน่� คือ เงินฝ่ากธินาคารท่�บรษิััทย่อยต่้องนำามาฝ่ากไว้
สำำาห์รับดูอกเบ่�ยท่�จะถึ้งกำาห์นดูชำาระ ในครั�งต่่อไปกับทรัสำต่่ต่าม 

รายละเอย่ดูของเงินลงท่นในบรษิัทัย่อยต่ามท่�แสำดูงในงบการเงินเฉีพัาะกิจการ

ขอ้กำาห์นดูสำทิธิแิละห์น้าท่�ของผิูอ้อกห้่์นกู้ระยะยาว โดูยมอ่ตั่ราดูอกเบ่�ย      
รอ้ยละ 2.95 ต่อ่ปี (31 ธินัวาคม 2562: รอ้ยละ 4.00 ต่อ่ปี)

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

สำนิทรพััย์ท่�ถืึอไว้เพืั�อขาย 57,274 - - -
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งห์น้า 11,493 9,968 3,215 3,104
ต่น้ท่นแม่พิัมพ์ัรอตั่ดูจา่ย 34,153 26,153 33,104 26,153
เงนิจ่ายลว่งห์น้า 2,412 7,619 - -
อื�น ๆ 9,837 7,480 1,465 424
รวม 115,169 51,220 37,784 29,681

(หน่วิย: พันบาท)

12

13

14

สินทรพัย์หมุนเวีิยนอื�น

เงินฝ่ากธนาคารที�มีภัาระคำาประกัน

เงินลงทุนในบรษิัทย่อย
14.1
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สิทธิในการข้ายหุ้น (put options) และสิทธิในการซืึ่�อหุ้น (call options) ในหุ้น TPAC Packaging India 
Private Limited ในสัดส่วินรอ้ยละ 20

การซืึ่�อหุ้น TPAC Packaging India Private Limited ในสัดส่วินรอ้ยละ 20

สิทธิในการซืึ่�อหุ้น (call options) ในหุ้น Sun Packaging Systems (FZC) ในสัดส่วินรอ้ยละ 11

การอนุมัตกิารลงทนุในธรุกิจพลงังานแสงอาทิตยที์�ตดิตั�งบนหลังคา

เมื�อวันท่� 15 พัฤศจิกายน 2560 บรษิััทฯ ไดู้ลงนามในสำัญญาดูำาเนิน
การและสำญัญาระห์วา่งผิูถื้ึอห้่์นระห์ว่างบรษิัทัฯ Sunrise Containers 
Limited และกล่่มผิู้ถืึอห้่์นเดิูม โดูยกล่่มผิู้ถืึอห้่์นเดิูมม่สำิทธิิในการ
ขายห้่์น (put options) เพืั�อขายห้่์น TPAC Packaging India Private 
Limited ของห้่์นออกให์ม่ในสำดัูสำว่นรอ้ยละ 20 ทั�งห์มดูให้์แกบ่รษิัทัฯ
และบริษััทฯม่สำิทธิิในการซืึ่�อห้่์น (call options) เพืั�อซืึ่�อห้่์น TPAC 
Packaging India Private Limited ของห้่์นออกให์ม่ในสำัดูสำ่วน 
รอ้ยละ 20 ทั�งห์มดูจากกล่ม่ผิูถื้ึอห้่์นเดิูม 

เมื�อวนัท่� 5 ต่ล่าคม 2563 บรษิัทัฯ ไดู้จ่ายชำาระคา่ต่อบแทนดูว้ยเงินสำดู
ให้์แก่กล่่มของผิู้ถืึอห้่์นเดูิม เพืั�อเข้าซืึ่�อห้่์นร้อยละ 20 ใน TPAC 
Packaging India Private Limited คดิูเปน็จำานวนเงิน 1,115.8 ลา้นรปีู
ห์รอื 481.9 ล้านบาท ทั�งน่� ธิ่รกรรมการซืึ่�อห้่์นดูังกล่าวดูำาเนินการ
แลว้เสำรจ็เมื�อวนัท่� 22 ต่ล่าคม 2563

เมื�อวันท่� 24 เมษัายน 2562 บริษััทฯ ไดู้ลงนามในสำัญญาระห์ว่าง
ผิู้ถืึอห้่์นระห์ว่างบริษััทฯ Sun Packaging Systems (FZC) และ 
Kishore Kumar Tarachand Bhatia โดูยบรษิัทัฯ มส่ำทิธิใินการซืึ่�อ
ห้่์น (call options) เพืั�อซืึ่�อห้่์น Sun Packaging Systems (FZC)

เมื�อวันท่� 26 ก่มภาพัันธิ ์2562 ท่�ประช่มคณะกรรมการบรษิัทัฯ ครั�งท่� 
1/2562 และท่�ประช่มคณะกรรมการของบรษิััท ท่แพัค แพัคเกจจิ�ง 
(บางนา) จำากัดู ครั�งท่� 1/2562 มม่ติ่อนม่ติั่ให้์บรษิัทั ท่แพัค แพัคเกจจิ�ง        
(บางนา) จำากัดู จัดูต่ั�งบรษิัทัยอ่ยโดูยมส่ำดัูสำว่นการถืึอห้่์นรอ้ยละ 100 

เมื�อวนัท่� 22 กันยายน 2563 บรษิัทัฯ ไดู้ลงนามในสำญัญาซืึ่�อขายห์่น้
ระห์ว่างบรษิััทฯและกล่่มผิู้ถึือห้่์นเดิูม เพืั�อเข้าซืึ่�อห้่์นรอ้ยละ 20 ใน 
TPAC Packaging India Private Limited คิดูเป็นจำานวนเงิน 
1,115.8 ลา้นรูปีห์รอื 481.9 ลา้นบาท และไดู้ยกเลกิสำทิธิใินการขายห้่์น 
(put options) และสำทิธิใินการซืึ่�อห้่์น (call options) ดัูงกลา่ว

ผิลกระทบจากการเปล่�ยนแปลงสำัดูสำ่วนการถึือห้่์นในบริษััทย่อย 
ดูงักลา่ว แสำดูงไดูดู้งัน่�

ในสำดัูสำว่นรอ้ยละ 11 ทั�งห์มดูจาก Bhatia Investment Holding Limited 
โดูยรายละเอย่ดูการใช้สำทิธิไิดูแ้สำดูงในห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงิน
ขอ้ 25

เพืั�อลงท่นในธิ่รกิจพัลังงานแสำงอาทิต่ย์ท่�ติ่ดูต่ั�งบนห์ลังคา โดูยจะม่
ท่นจดูทะเบ่ยนไม่เกิน 30 ลา้นบาท แบ่งเปน็ห้่์นสำามัญจำานวนไมเ่กิน 
3,000,000 ห้่์น มูลคา่ท่�ต่ราไวห้่้์นละ 10 บาท

งบกัารเงินรวม
ยอดูคงเห์ลอืของสำว่นของผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ท่�ไม่มอ่ำานาจควบคม่ของบรษิัทัย่อย 501,922
หั์ก: ซืึ่�อเงินลงท่นในบรษิัทัย่อยเพิั�มข้�นจากผิูถื้ึอห้่์นอื�นของบรษิัทัย่อย (481,887)
สำว่นเกินท่นจากการเปล่�ยนแปลงสำดัูสำว่นการถืึอห้่์นในบรษิัทัย่อย 20,035

(หน่วิย: พันบาท)
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2563 2562
สำนิทรพััย์ห์มน่เว่ยน 282 141
สำนิทรพััย์ไม่ห์มน่เว่ยน 95 49
ห์น่�สำนิห์มน่เว่ยน 64 33
ห์น่�สำนิไมห่์มน่เว่ยน 40 4

สำาหีรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม
2563 2562

รายไดู้ 432 133
กำาไร 126 12
กำาไรขาดูทน่เบ็ดูเสำรจ็อื�น (4) (11)
กำาไรขาดูทน่เบ็ดูเสำรจ็รวม 122 1

สำาหีรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม
2563 2562

กระแสำเงินสำดูจากกิจกรรมดูำาเนินงาน 169 47
กระแสำเงินสำดูจากกิจกรรมลงท่น (22) (54)
เงินสำดูและรายการเท่ยบเทา่เงินสำดูเพิั�มข้�น (ลดูลง) สำท่ธิิ 147 (7)

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

สรุปรายการกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสรจ็

สรุปรายการกระแสเงินสด

รายละเอย่ดูของบรษิัทัย่อยซ้ึ่�งมส่ำว่นไดูเ้สำย่ท่�ไมม่อ่ำานาจควบคม่ท่�มส่ำาระสำำาคญั

ข้อมูลทางการเงินโดูยสำร่ปของ Sun Packaging Systems (FZC) ท่�ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบค่มท่�ม่สำาระสำำาคัญ ซ้ึ่�งเป็นข้อมูลก่อน 
การตั่ดูรายการระห์ว่างกัน

14.2

14.3

บรษิัทั

สัดส่วนที�ถ่อโดย
ส่วนไดเ้สียที�ไมมี่
อำานาจำควบคมุ

ส่วนไดเ้สียที�
ไมมี่อำานาจำควบคมุ
ของบรษิัทัย่อยสะสม

กัำาไรที�แบ่งให้ีกัับ
ส่วนไดเ้สียที�ไมม่อีำานาจำ
ควบคุมของบรษิัทัย่อย

ในระหีว่างปี

เงินปันผู้ลจ่ำายให้ี
กัับส่วนได้เสียที�

ไมมี่อำานาจำควบคมุ
ของบรษิัทัย่อย
ในระหีว่างปี

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562
 (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ) (พัันบาท) (พัันบาท) (พัันบาท) (พัันบาท) (พัันบาท) (พัันบาท)

Sun Packaging Systems (FZC) 11 11 59,060 48,680 12,113 1,280 - -

(หน่วิย: ล้านบาท)

(หน่วิย: ล้านบาท)

(หน่วิย: ล้านบาท)
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15 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวิม

ที�ดนิและ
สิ�งปรบัปรงุ

ที�ดนิ

อาคารและ
สิ�งปรบัปรงุ

อาคาร

เครื�อง
ตกแตง่และ

อปุกรณ์
สำานักงาน

เครื�องจกัร
และอปุกรณ์ ยานพาหนะ

สนิทรพัย์
ระหว่ิาง
ก่อสรา้ง รวิม

ราคาทุน
ณ วันท่� 1 มกราคม 2562 258,073 375,721 19,115 1,957,398 15,455 32,869 2,658,631
ซืึ่�อเพัิ�ม 35,666 3,585 4,079 47,136 - 137,971 228,437
เพิั�มข้�นจากการซืึ่�อกิจการ - 65,624 1,041 39,692 130 - 106,487
โอนเข้า (ออก) - 3,136 402 120,018 - (123,556) -
จำาห์น่าย/ต่ดัูจำาห์น่าย - (2,106) (1,293) (32,007) (599) (3,561) (39,566)
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงิน (20,750) (18,879) (436) (62,208) (344) (684) (103,301)
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2562 272,989 427,081 22,908 2,070,029 14,642 43,039 2,850,688
ซืึ่�อเพัิ�ม - 457 1,784 48,781 907 254,992 306,921
โอนเข้า (ออก) - 9,564 2,613 202,553 - (214,730) -
โอนออกไปเปน็สำนิทรพััยท่์�ถึอืไว้เพืั�อขาย (59,473) - - - - - (59,473)
จำาห์น่าย/ต่ดัูจำาห์น่าย - - (939) (46,660) (5) (1,013) (48,617)
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงิน (1,987) (1,693) (71) (5,899) (25) (52) (9,727)
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 211,529 435,409 26,295 2,268,804 15,519 82,236 3,039,792

คา่เสื�อมราคาสะสม
ณ วันท่� 1 มกราคม 2562 - 129,385 9,706 1,027,836 10,733 - 1,177,660
คา่เสำื�อมราคาสำำาห์รบัปี - 20,223 4,251 209,993 1,623 - 236,090
คา่เสำื�อมราคาสำำาห์รบัสำว่นท่�จำาห์น่าย/
ตั่ดูจำาห์น่าย - (67) (1,293) (29,390) (127) - (30,877)
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงิน - (1,086) (207) (11,533) (75) - (12,901)
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2562 - 148,455 12,457 1,196,906 12,154 - 1,369,972
คา่เสำื�อมราคาสำำาห์รบัปี - 21,324 3,702 217,000 1,175 - 243,201
คา่เสำื�อมราคาสำำาห์รบั สำว่นท่�จำาห์น่าย/
ตั่ดูจำาห์น่าย - - (935) (44,343) (5) - (45,283)
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงิน - (694) (93) (5,099) (30) - (5,916)
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 - 169,085 15,131 1,364,464 13,294 - 1,561,974

คา่เผื�อการดอ้ยค่า
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2562 - - - 117 - - 117
คา่เผิื�อการดู้อยคา่สำำาห์รบัปี 2,199 1,600 - - 3,799
โอนออกไปเปน็สำนิทรพััย์ท่�ถึอืไวเ้พืั�อขาย (2,199) - - - - - (2,199)
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 - - - 1,717 - - 1,717

มลูค่าสุทธติามบญัชี
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2562 272,989 278,626 10,451 873,006 2,488 43,039 1,480,599
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 211,529 266,324 11,164 902,623 2,225 82,236 1,476,101

คา่เสื�อมราคาสำาหรบัปี
2562 (จำานวน 217 ลา้นบาท รวมอยู่ในต้่นท่นการผิลติ่ สำว่นท่�เห์ลอืรวมอยูใ่นค่าใช้จา่ยในการขายและบรหิ์าร) 236,090
2563 (จำานวน 240 ลา้นบาท รวมอยู่ในต้่นท่นการผิลติ่ สำว่นท่�เห์ลอืรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิ์าร) 243,201

(หน่วิย: พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที�ดนิและ
สิ�งปรบัปรงุ

ที�ดนิ

อาคารและ
สิ�งปรบัปรงุ

อาคาร

เครื�อง
ตกแต่งและ

อปุกรณ์
สำานักงาน

เครื�องจกัร
และอปุกรณ์ ยานพาหนะ

สนิทรพัย์
ระหว่ิาง
ก่อสรา้ง รวิม

ราคาทุน
ณ วันท่� 1 มกราคม 2562 54,275 208,758 12,333 1,291,086 12,291 24,481 1,603,224
ซืึ่�อเพัิ�ม - 1,164 2,590 42,286 - 31,593 77,633
โอนเข้า (ออก) - - - 30,452 - (30,452) -
จำาห์น่าย/ต่ดัูจำาห์น่าย - - (16) (13,292) - - (13,308)
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2562 54,275 209,922 14,907 1,350,532 12,291 25,622 1,667,549
ซืึ่�อเพัิ�ม - 457 978 23,730 907 73,850 99,922
โอนเข้า (ออก) - 2,474 - 61,667 - (64,141) -
จำาห์น่าย/ต่ดัูจำาห์น่าย - - - (11,983) - (622) (12,605)
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 54,275 212,853 15,885 1,423,946 13,198 34,709 1,754,866

คา่เสื�อมราคาสะสม
ณ วันท่� 1 มกราคม 2562 - 126,962 9,034 977,529 10,545 - 1,124,070
ค่าเสำื�อมราคาสำำาห์รบัปี - 7,503 1,551 90,734 854 - 100,642
ค่าเสำื�อมราคาสำำาห์รบัสำว่นท่�จำาห์น่าย/
ตั่ดูจำาห์น่าย - - (16) (13,292) - - (13,308)
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2562 - 134,465 10,569 1,054,971 11,399 - 1,211,404
ค่าเสำื�อมราคาสำำาห์รบัปี - 7,596 1,594 91,791 614 - 101,595
คา่เสำื�อมราคาสำำาห์รบัสำว่นท่�จำาห์น่าย/
ต่ดัูจำาห์น่าย - - - (11,983) - - (11,983)
ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 - 142,061 12,163 1,134,779 12,013 - 1,301,016

คา่เผื�อการด้อยคา่
ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2562 - - - 117 - - 117
ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 - - - 117 - - 117

มูลคา่สุทธติามบญัชี
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2562 54,275 75,457 4,338 295,444 892 25,622 456,028
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 54,275 70,792 3,722 289,050 1,185 34,709 453,733

คา่เสื�อมราคาสำาหรบัปี
2562 (จำานวน 98 ลา้นบาท รวมอยู่ในต่น้ท่นการผิลติ่ สำว่นท่�เห์ลอืรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิ์าร) 100,642
2563 (จำานวน 99 ลา้นบาท รวมอยู่ในต้่นท่นการผิลติ่ สำว่นท่�เห์ลอืรวมอยูใ่นค่าใช้จา่ยในการขายและบรหิ์าร) 101,595

(หน่วิย: พันบาท)

ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 กล่ม่บรษิัทัมอ่าคารและอป่กรณ์จำานวนห์น้�ง
ซ้ึ่�งต่ัดูค่าเสำื�อมราคาห์มดูแล้วแต่่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าต่ามบัญช่ก่อน
หั์กค่าเสำื�อมราคาสำะสำมของสำนิทรพััย์ดูงักลา่ว มจ่ำานวนเงินประมาณ 
1,144 ลา้นบาท (เฉีพัาะบรษิัทัฯ: 820 ลา้นบาท) (31 ธินัวาคม 2562: 
1,108 ลา้นบาท (เฉีพัาะบรษิัทัฯ: 758 ลา้นบาท))

ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2562 บริษััทฯ ไดู้นำาเครื�องจักรทั�งห์มดูของ
บรษิัทั ท่แพัค แพัคเกจจิ�ง (บางนา) จำากัดู ซ้ึ่�งมมู่ลคา่สำท่ธิติ่ามบญัช่
เปน็จำานวนเงิน 45 ลา้นบาท ไปคำาประกันเงินกู้ยมืระยะยาวจากธินาคาร
ทั�งน่� บรษิัทัฯ ไดู้ไถ่ึถึอนเครื�องจักรดูงักลา่วแลว้ใน เดูอืนมกราคม 2563

ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 TPAC Packaging India Private Limited 
ไดู้นำาท่�ดิูน อาคาร และอ่ปกรณ์ทั�งห์มดูจำานวน 1,950 ล้านรูปี
(31 ธิันวาคม 2562: 2,077 ล้านรูปี) เป็นห์ลักประกันสำำาห์รบัห้่์นกู้
ระยะยาวต่ามท่�กลา่วไว้ในห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินข้อ 23 รวม
ถ้ึงท่�ดิูน อาคาร และอป่กรณ์บางสำว่นของบรษิัทัย่อยดูงักลา่ว ถูึกนำา
มาคำาประกันเงินเบิกเกินบัญช่ธินาคารต่ามท่�กล่าวไว้ในห์มายเห์ต่่
ประกอบงบการเงินข้อ 19
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รายการเปล่�ยนแปลงของค่าความนิยมในงบการเงินรวมสำำาห์รบัปีสำิ�นสำดู่วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 สำรป่ไดู้ดัูงน่�

16 ค่าควิามนิยม

TPAC Packaging 
India Private 

Limited
Sun Packaging 
Systems (FZC) รวม

ยอดูคงเห์ลอื ณ วนัท่� 1 มกราคม 2562 942,636 - 942,636
เพิั�มข้�นจากการซืึ่�อบรษิัทัย่อย - 168,733 168,733
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงิน (96,436) (4,795) (101,231)
ยอดูคงเห์ลอื ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2562 846,200 163,938 1,010,138
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงิน (7,686) (635) (8,321)
ยอดูคงเห์ลอื ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 838,514 163,303 1,001,817

(หน่วิย: พันบาท)

กล่่มบรษิััทปันสำ่วนค่าความนิยมท่�เกิดูจากการรวมกิจการท่�ม่อาย่
การให้์ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนให้์กับห์น่วยสำินทรพััย์เพืั�อทดูสำอบ
การดู้อยค่าประจำาปี โดูยพัิจารณามูลค่าท่�คาดูว่าจะไดู้รบัคืนของ
ห์น่วยสำินทรัพัย์ท่�ก่อให้์เกิดูเงินสำดูจากมูลค่าจากการใช้สำินทรัพัย ์

ฝ่่ายบริห์ารพิัจารณาอัต่ราการเติ่บโต่ของรายไดู้จากผิลประกอบ
การในอดูต่่ การคาดูการณ์การเติ่บโต่ของต่ลาดู และกำาลงัการผิลติ่ 
และอัต่ราคิดูลดูเป็นอัต่ราก่อนภาษั่ท่�สำะท้อนถ้ึงความเสำ่�ยง ซ้ึ่�งเป็น
ลกัษัณะเฉีพัาะท่�เก่�ยวขอ้งกับสำว่นงานนั�น ๆ ฝ่า่ยบรหิ์ารพิัจารณาแลว้
เชื�อว่าคา่ความนิยมไมเ่กดิูการดู้อยค่า

ข้อสำมมต่ท่ิ�สำำาคัญในการคำานวณมลูค่าจากการใช้สำนิทรพััย์ สำรป่ไดู้ดูงัน่�

โดูยประมาณการกระแสำเงินสำดูในอนาคต่ท่�กิจการคาดูว่าจะไดู้รบั
อา้งองิจากประมาณการทางการเงิน ซ้ึ่�งไดูร้บัอนม่ติั่จากฝ่า่ยบรหิ์าร 
ประมาณการกระแสำเงินสำดูดูงักลา่ว ครอบคลม่ระยะเวลา 5 ปี สำำาห์รบั
ทั�งสำองบรษิัทั

ฝ่่ายบริห์ารเชื�อว่าการเปล่�ยนแปลงท่�อาจเกิดูข้�นของข้อสำมมติ่ท่�
สำำาคัญ ซ้ึ่�งฝ่่ายบรหิ์ารใช้ในการกำาห์นดูมูลค่าท่�คาดูว่าจะไดู้รบัคืน
ของห์น่วยสำินทรพััย์ (กล่่มของห์น่วยสำินทรพััย์) จะไม่สำ่งผิลให้์มูลค่า
ต่ามบญัช่ของห์น่วยสำนิทรพััย ์(กล่ม่ของห์น่วยสำนิทรพััย์) สำงูกวา่มูลคา่
ท่�คาดูวา่จะไดู้รบัคืน

TPAC Packaging India 
Private Limited

Sun Packaging
Systems (FZC)

อตั่ราการเติ่บโต่ของรายไดู้ 7% - 8% 8%
อตั่ราคิดูลดูกอ่นภาษั่ 13% 10%
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มูลคา่ต่ามบัญช่ของสำนิทรพััย์ไม่มตั่่วต่น ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 แสำดูงไดู้ดัูงน่�

17 สินทรพัย์ไม่มีตัวิตน 

งบกัารเงินรวม

เคร่อ่งหีมายกัารค้า
ความสัมพันธ ์      

กัับลูกัค้า
ซึ่อฟต์ิแวร์

คอมพิวเติอร์ รวม
ณ วนัท่� 1 มกราคม 2562 222,824 180,141 9,155 412,120
ซืึ่�อเพัิ�ม - - 3,207 3,207
เพิั�มข้�นจากการซืึ่�อกจิการ - 73,572 - 73,572
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงนิ (22,687) (19,973) (82) (42,742)
ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2562 200,137 233,740 12,280 446,157
ซืึ่�อเพัิ�ม - - 439 439
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงนิ (1,818) (1,748) (13) (3,579)
ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 198,319 231,992 12,706 443,017

คา่ตดัจำาหน่ายสะสม
ณ วนัท่� 1 มกราคม 2562 3,052 8,170 3,929 15,151
คา่ตั่ดูจำาห์น่ายสำำาห์รบัปี 8,399 26,721 1,457 36,577
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงนิ (704) (1,933) (35) (2,672)
ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2562 10,747 32,958 5,351 49,056
คา่ตั่ดูจำาห์น่ายสำำาห์รบัปี 8,224 32,117 1,406 41,747
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงนิ (367) (1,405) (23) (1,795)
ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 18,604 63,670 6,734 89,008

คา่เผื�อการดอ้ยคา่
ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2562 - - 510 510
ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 - - 510 510

มลูคา่สุทธติามบญัชี
ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2562 189,390 200,782 6,419 396,591
ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 179,715 168,322 5,462 353,499

(หน่วิย: พันบาท)
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งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
ซึ่อฟต์ิแวร์

คอมพิวเติอร์ รวม
ราคาทุน
ณ วันท่� 1 มกราคม 2562 7,279 7,279
ซืึ่�อเพัิ�ม 2,434 2,434
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2562 9,713 9,713
ซืึ่�อเพัิ�ม 326 326
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 10,039 10,039

คา่ตัดจำาหน่ายสะสม
ณ วันท่� 1 มกราคม 2562 3,846 3,846
คา่ตั่ดูจำาห์น่ายสำำาห์รบัปี 664 664
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2562 4,510 4,510
คา่ตั่ดูจำาห์น่ายสำำาห์รบัปี 765 765
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563    5,275 5,275

คา่เผื�อการดอ้ยค่า
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2562 510 510
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 510 510

มลูค่าสุทธติามบญัชี
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2562 4,693 4,693
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 4,254 4,254

(หน่วิย: พันบาท)

เครื�องหมายการค้า

ควิามสัมพันธ์กับลูกค้า

TPAC Packaging India Private Limited ไดู้ประเมินสำินทรพััย์ท่�
ระบ่ไดู้ ณ วันท่�ควบรวมกิจการระห์ว่าง TPAC Packaging India 
Private Limited และ Sunrise Containers Limited โดูยไดู้รบั
เครื�องห์มายการค้า “Sunpet” ซ้ึ่�งจดูทะเบ่ยนใน 4 ประเทศ ไดู้แก่ 

TPAC Packaging India Private Limited ไดู้ประเมินสำนิทรพััย์ท่�
ระบ่ไดู้ ณ วันท่�ควบรวมกิจการระห์ว่าง TPAC Packaging India 
Private Limited และ Sunrise Containers Limited โดูยไดู้รบั
ความสำมัพัันธิกั์บลกูคา้ของ Sunrise Containers Limited ซ้ึ่�งเปน็
คู่ค้ากันเป็นระยะเวลานาน คิดูเป็นมูลค่าประมาณ 180 ล้านบาท
โดูยคาดูวา่มอ่าย่การให้์ประโยชน์ 7.5 ปี

อนิเดูย่, ซึ่าอดู่อิาระเบ่ย, สำห์ราชอาณาจกัร และสำห์รฐัอาห์รบัเอมเิรต่สำ์
คิดูเป็นมูลค่าประมาณ 223 ล้านบาท โดูยคาดูว่าม่อาย่การให์้
ประโยชน์ 25 ปี

บริษััทฯ ไดู้ประเมินสำินทรัพัย์ท่�ระบ่ไดู้ ณ วันท่�ซืึ่�อกิจการ Sun
Packaging Systems (FZC) โดูยไดูร้บัความสำมัพัันธิก์บัลกูคา้ของ 
Sun Packaging Systems (FZC) ซ้ึ่�งเปน็คูค่า้กันเปน็ระยะเวลานาน 
คิดูเป็นมูลค่าประมาณ 74 ล้านบาท โดูยคาดูว่าม่อาย่การให้์
ประโยชน์ 7.5 ปี

138 THAI PLASPAC PLC.



กล่่มบริษััทแสำดูงภาษั่เงินไดู้ห์ัก ณ ท่�จ่ายเป็นสำินทรัพัย์ เนื�องจาก
กล่ม่บรษิัทัไดู้ใช้สำทิธิใินการขอคนืภาษัข้่างต้่น อย่างไรก็ต่าม มลูค่าท่�

ภายใต้่สำัญญาสำินเชื�อกับธินาคารสำำาห์รับเงินกู้ยืมระยะสำั�นและ 
ระยะยาว กล่ม่บรษิัทัต่อ้งปฏิิบัต่ติ่ามเงื�อนไขทางการเงนิบางประการ
ต่ามท่�ระบ่ในสำัญญา เช่น การดูำารงอัต่ราสำ่วนห์น่�สำินต่่อสำ่วนของ
ผิู้ถืึอห้่์น และอัต่ราสำ่วนความสำามารถึในการชำาระห์น่�ให้์เป็นไปต่าม
อตั่ราท่�กำาห์นดูในสำญัญา เปน็ต่น้

จะไดู้รบัคืนของภาษั่เงินไดู้ดูังกล่าว ข้�นอยู่กับผิลการต่รวจสำอบของ
เจา้ห์น้าท่�กรมสำรรพัากร

วงเงินเบกิเกินบัญช่ธินาคารของ TPAC Packaging India Private 
Limited คำาประกันโดูยการจำานองท่�ดูนิ อาคารและอป่กรณ์บางสำว่น
ของบรษิัทัย่อยต่ามท่�กลา่วไวใ้นห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินข้อ 15

18

19

ภัาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

ภาษัเ่งนิไดู้หั์ก ณ ท่�จ่ายสำำาห์รบัปี 2560 22,844 22,844 22,844 22,844
ภาษัเ่งนิไดู้หั์ก ณ ท่�จ่ายสำำาห์รบัปี 2561 35,562 35,562 35,546 35,546
ภาษัเ่งนิไดู้หั์ก ณ ท่�จ่ายสำำาห์รบัปี 2562 34,813 34,813 34,811 34,811
รวม 93,219 93,219 93,201 93,201

อตัิราดอกัเบี้ย
(รอ้ยละต่ิอปี) งบกัารเงินรวม

2563 2562 2563 2562
เงินเบิกเกินบัญช่ธินาคาร 5.85 - 5.88 - 5,542 -
เงินกู้ยืมระยะสำั�นจากธินาคาร 1.63 - 2.60 1.73 - 2.52 509,800 377,400
รวม 515,342 377,400

อตัิราดอกัเบี้ย
(รอ้ยละต่ิอปี) งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร

2563 2562 2563 2562
เงินเบิกเกินบัญช่ธินาคาร 5.88 - 4,192 -
เงินกู้ยืมระยะสำั�นจากธินาคาร 1.63 - 2.00 1.73 - 2.33 464,000 348,400
รวม 468,192 348,400

(หน่วิย: พันบาท)

(หน่วิย: พันบาท)

(หน่วิย: พันบาท)
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20

21

22

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

หนี�สินหมุนเวิียนอื�น

เงินกู้ยืมระยะยาวิจากธนาคาร

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

เจ้าห์น่�การค้า - กิจการท่�เก่�ยวข้องกัน 12,015 5,658 10,683 5,328
เจ้าห์น่�การค้า - กิจการท่�ไม่เก่�ยวข้องกัน 189,834 150,135 92,866 82,742
เจ้าห์น่�คา่ซืึ่�อสำนิทรพััย์ถึาวร 8,920 14,962 1,707 11,478
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 73,225 105,982 15,394 45,963
เจ้าห์น่�อื�น 74,960 15,833 58,363 13,761
รวม 358,954 292,570 179,013 159,272

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

เงินรบัลว่งห์น้าคา่แม่พิัมพ์ั 28,736 14,608 14,310 9,895
อื�น ๆ 8,246 9,630 3,063 2,794
รวม 36,982 24,238 17,373 12,689

เงินกัู้
อตัิราดอกัเบี้ย
(รอ้ยละต่่อป่) กัารชำาระค่นเงินต้ิน

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

1 9.50, 9.30
และต่ามท่�ต่กลง

ชำาระคืนเปน็งวดูท่ก 3 เดืูอน
เริ�มต่ั�งแต่วั่นท่� 26 พัฤศจิกายน 2561 - 86,699 - -

2 MLR - 1.75
ชำาระคืนเปน็งวดูท่ก 3 เดืูอน
เริ�มต่ั�งแต่วั่นท่� 25 กม่ภาพัันธิ ์2562 548,555 663,788 548,555 663,788

3 MLR - 2.00
ชำาระคืนเปน็งวดูท่ก 3 เดืูอน
  เริ�มต่ั�งแต่วั่นท่� 30 ธินัวาคม 2563 412,251 - 412,251 -

รวม 960,806 750,487 960,806 663,788
หั์ก: คา่ธิรรมเน่ยมทางการเงินรอตั่ดูจ่าย (2,904) (3,685) (2,904) (2,798)
สำท่ธิิ 957,902 746,802 957,902 660,990
หั์ก: สำว่นท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี (165,249) (134,989) (165,249) (114,347)
เงนิกู้ยืมระยะยาว - สำท่ธิจิากสำว่นท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี 792,653 611,813 792,653 546,643

(หน่วิย: พันบาท)

(หน่วิย: พันบาท)

(หน่วิย: พันบาท)
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การเปล่�ยนแปลงของบัญช่เงินกู้ยืมระยะยาวสำำาห์รบัปีสำิ�นสำดู่วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 มร่ายละเอย่ดูดูงัน่�

งบกัารเงินรวม
งบกัารเงินเฉพาะ

กัิจำกัาร
ยอดูคงเห์ลอื ณ วนัท่� 1 มกราคม 2563 746,802 660,990
บวก: กู้เพิั�ม 425,000 425,000

ต่ดัูจำาห์น่ายคา่ธิรรมเน่ยมทางการเงิน 1,844 958
หั์ก: จ่ายคืนเงินกู้ (214,681) (127,983)

จ่ายค่าธิรรมเน่ยมทางการเงิน (1,063) (1,063)
ยอดูคงเห์ลอื ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 957,902 957,902

(หน่วิย: พันบาท)

เงินกู้ 1

เงินกู้ 2

เมื�อวันท่� 23 กรกฎาคม 2561 ท่�ประช่มคณะกรรมการของบรษิัทัยอ่ย 
(TPAC Packaging India Private Limited) ม่มติ่อน่มัต่ิการ 
กู้เงินจากธินาคารแห่์งห์น้�งในประเทศอินเดู่ย ภายในวงเงินไม่เกิน                        
1,300 ล้านรูปี เพืั�อเข้าลงท่นในสำัดูสำ่วนร้อยละ 80 ใน Sunrise
Containers Limited และเพืั�อเปน็เงินท่นห์มน่เว่ยนของบรษิัทัย่อย 
ต่อ่มาเมื�อวันท่� 8 สำงิห์าคม 2561 บรษิัทัยอ่ยไดูล้งนามในสำญัญาเงินกู้
กับธินาคารแห่์งห์น้�งจำานวน 250 ลา้นรปีู เงินกู้ดูงักลา่วมอ่ตั่ราดูอกเบ่�ย
รอ้ยละ 9.50 และรอ้ยละ 9.30 ต่อ่ปใีนช่วง 12 เดูอืนและ 24 เดืูอนแรก
นับจากวันท่�เบิกเงินกู้ และอตั่ราดูอกเบ่�ยภายห์ลงัจากช่วงเวลาดัูงกลา่ว
จะม่การต่กลงกันให์ม่ต่ามเงื�อนไขท่�ระบ่ในสำัญญา เงินกู้ยืมดัูงกล่าว
ไม่มห่์ลกัประกันแต่ค่ำาประกันโดูยบรษิัทัฯ (Corporate Guarantee) 
ภายในวงเงิน 1,150 ล้านรูปี และม่กำาห์นดูชำาระคืนเงินต่้นเป็นงวดู     
ท่ก 3 เดูอืน งวดูละไม่ต่ำากว่า 5 ลา้นรูป ีภายใน 5 ปนัีบจากวันท่�เบิกเงนิกู้ 
ทั�งน่� บรษิัทัย่อยไดูเ้บิกเงินกู้เต็่มจำานวนเมื�อวนัท่� 28 สำงิห์าคม 2561

เมื�อวันท่� 9 สำิงห์าคม 2561 ท่�ประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ ม่มต่ ิ
รบัทราบการกู้เงินจากธินาคารในประเทศไทยภายในวงเงินไม่เกิน 
1,200 ลา้นบาทเพืั�อเปน็เงินลงท่นในบรษิัทัย่อย (TPAC Packaging 
India Private Limited) ต่อ่มาเมื�อวันท่� 16 สำงิห์าคม 2561 บรษิัทัฯ ไดู้
ลงนามในสำญัญากู้เงินกับธินาคารแห่์งห์น้�งจำานวนเงนิ 1,200 ลา้นบาท
เงินกู้ยมืดูงักลา่วไม่มห่์ลกัประกนั มอ่ตั่ราดูอกเบ่�ยรอ้ยละ MLR - 1.75
ต่่อปี และม่กำาห์นดูจ่ายชำาระคืนเงินต่้นเป็นงวดูท่ก 3 เดืูอน งวดูละ 
44.4 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 7 ปีนับจากวันท่�เบิกเงินกู้ ทั�งน่�
บรษิััทฯ ไดู้เบิกเงินกู้เต่็มจำานวนเมื�อวันท่� 20 สำิงห์าคม 2561 เงินกู้
ดูงักลา่วมส่ำถึานะเท่าเท่ยมกบัห์น่�สำนิประเภทเดูย่วกนัอื�นของบรษิัทัฯ 
(Pari Passu Inter Se) 

ภายใต่้สำัญญาเงินกู้ บรษิััทย่อยต่้องปฏิิบัต่ิต่ามเงื�อนไขทางการเงิน
บางประการต่ามท่�ระบ่ในสำญัญา เช่น การดูำารงอตั่ราสำว่นห์น่�สำนิต่อ่
สำ่วนของผิู้ถืึอห้่์นและอตั่ราสำ่วนความสำามารถึในการชำาระห์น่�ให้์เปน็
ไปต่ามอตั่ราท่�กำาห์นดูในสำญัญา เปน็ต่น้ ทั�งน่� บรษิัทัย่อยต้่องขออนมั่ติ่
จากสำถึาบันการเงินสำำาห์รับการจ่ายปันผิล ห์ากม่อัต่ราสำ่วนทาง 
การเงินท่�ต่กลงกันไม่เปน็ไปต่ามเงื�อนไขท่�กำาห์นดู

เมื�อวันท่� 26 สำิงห์าคม 2563 บรษิััทฯ ไดู้ชำาระคืนเงินกู้ยืมดูังกล่าว
ก่อนกำาห์นดูทั�งจำานวน

เมื�อวันท่� 22 พัฤศจิกายน 2562 บรษิััทฯ ไดู้ชำาระคืนเงินกู้ดูังกล่าว
ก่อนกำาห์นดูจำานวน 374.2 ลา้นบาท และมก่ำาห์นดูจ่ายชำาระคืนเงินต่น้
เป็นงวดูท่ก 3 เดูือน จากเดูิมงวดูละ 44.4 ล้านบาทเป็นงวดูละ 
28.8 ลา้นบาท

ภายใต่้สำัญญาเงินกู้ บรษิััทฯ ต่้องปฏิิบัต่ิต่ามเงื�อนไขทางการเงินบาง
ประการต่ามท่�ระบ่ในสำัญญา เช่น การดูำารงอตั่ราสำ่วนห์น่�สำินต่่อสำ่วน
ของผิู้ถืึอห้่์น และอัต่ราสำ่วนความสำามารถึในการชำาระห์น่�ให้์เป็นไป
ต่ามอตั่ราท่�กำาห์นดูในสำญัญา เปน็ต้่น ทั�งน่� บรษิัทัฯ ต่อ้งดูำารงสำดัูสำว่น
เงินลงท่นในบรษิัทัยอ่ย และต่อ้งขออนม่ตั่จิากสำถึาบันการเงินในเรื�อง
ต่า่ง ๆ รวมถ้ึงการจา่ยปนัผิลและการคำาประกันสำนิทรพััย์ห์รอืรายไดู้
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เงินกู้ 3
เมื�อวันท่� 1 ต่ล่าคม 2563 บรษิัทัฯ ไดูล้งนามในสำญัญากู้เงินกับธินาคาร
แห่์งห์น้�ง จำานวนเงิน 425 ล้านบาท เพืั�อเข้าซืึ่�อห้่์นร้อยละ 20 ใน 
TPAC Packaging India Private Limited เงินกู้ดัูงกลา่ว ไม่มห่์ลกั
ประกัน โดูยมอ่ตั่ราดูอกเบ่�ยรอ้ยละ MLR - 2.00 ต่อ่ปี และมก่ำาห์นดู
จ่ายชำาระคืนเงินต้่นเปน็งวดูท่ก 3 เดูอืนต่ามอตั่ราการชำาระคนืเงินต่น้
ท่�กำาห์นดูในสำญัญาภายในระยะเวลา 6 ปีนับจากวันท่�เบกิเงินกู้ ทั�งน่� 
บรษิัทัฯ ไดู้เบิกเงินกู้เต็่มจำานวนแลว้เมื�อวนัท่� 5 ต่ล่าคม 2563 

ภายใต้่สำญัญาเงินกู้ บรษิัทัฯ ต้่องปฏิิบัติ่ต่ามเงื�อนไขทางการเงินบาง
ประการต่ามท่�ระบ่ในสำัญญา เช่น การดูำารงอตั่ราสำ่วนห์น่�สำินต่่อสำ่วน
ของผิูถื้ึอห้่์น และอตั่ราสำว่นความสำามารถึในการชำาระห์น่�ให้์เปน็ไปต่าม
อตั่ราท่�กำาห์นดูในสำญัญา เปน็ต้่น ทั�งน่� บรษิัทัฯ ต้่องปฏิิบัต่ติ่ามเงื�อนไข
อื�นบางประการต่ามท่�ระบ่ในสำญัญา เช่น บรษิัทัฯ ต่อ้งดูำารงสำดัูสำว่นเงิน
ลงท่นในบรษิัทัย่อย และบรษิัทัฯ ต่อ้งจ่ายชำาระคืนเงินต่น้ ห์ากบรษิัทัฯ 
ไดูร้บัเงินปนัผิลจากบรษิัทัย่อย  

23 หุ้นกู้ระยะยาวิ

23.1

23.2

เมื�อวันท่� 24 เมษัายน 2561 ท่�ประช่มสำามัญประจำาปีผิู้ถืึอห้่์นของ 
บรษิััทฯ ม่มติ่อน่มัต่ิการออกและเสำนอขายห้่์นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท โดูยบริษััทฯ ม่อำานาจในการกำาห์นดูเงื�อนไขและ
รายละเอย่ดูต่า่ง ๆ ของห้่์นกู ้เช่น ประเภทห้่์นกู้ ห์ลกัประกัน จำานวนห้่์นกู้

เมื�อวันท่� 30 มิถ่ึนายน 2561 ท่�ประช่มคณะกรรมการของ TPAC 
Packaging India Private Limited ม่มติ่อน่มัต่ิการออกห้่์นกู้ 
ไม่แปลงสำภาพั ไม่ม่ห์ลักประกัน ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านรูปี 
และการออกห้่์นกู้ไม่แปลงสำภาพั ม่ห์ลักประกันภายในวงเงินไม่เกิน 
1,300 ล้านรูปี ภายใน 1 ปีนับจากวันท่�อน่มัต่ิจากท่�ประช่มคณะ
กรรมการ เพืั�อเขา้ลงท่นในสำดัูสำว่นรอ้ยละ 80 ใน Sunrise Containers 
Limited และเพืั�อเปน็เงินท่นห์มน่เว่ยนของบรษิัทัยอ่ย โดูยบรษิัทัยอ่ย
มอ่ำานาจในการกำาห์นดูเงื�อนไขและรายละเอย่ดูต่า่ง ๆ ของห้่์นกู้

เมื�อวันท่� 24 สำิงห์าคม 2561 บรษิััทย่อยไดู้ออกห้่์นกู้ไม่แปลงสำภาพั 
ม่มูลค่าท่�ต่ราไว้ห์น่วยละ 1 ล้านรูปี จำานวน 1,300 ห์น่วย คิดูเป็น
จำานวนเงิน 1,300 ลา้นรปีู อาย่ 5 ปี มก่ำาห์นดูเริ�มทยอยชำาระคืนภายใน 
18 เดูือนห์ลังจากวันท่�ออกห้่์นกู้ อัต่ราดูอกเบ่�ยรอ้ยละ 9.62 ต่่อป ี
โดูยผิู้ถืึอห้่์นกู้รายให์ญ่สำามารถึปรับอัต่ราดูอกเบ่�ยของห้่์นกู้ไดู้
ห์ากอนัดัูบความน่าเชื�อถืึอของห้่์นกู้ต่ำากว่า BB - จากสำถึาบันจัดูอนัดูบั
ความน่าเชื�อถึือห์รอืต่ามการต่กลงรว่มกันระห์ว่างผิู้ถึือห้่์นรายให์ญ่
และบรษิััทย่อย ห้่์นกู้ดูังกล่าวม่สำถึานะเท่าเท่ยมกับห์น่�สำินประเภท
เดูย่วกันอื�นของบรษิัทัย่อย (Pari Passu Inter Se) และจดูทะเบ่ยน
ในต่ลาดูต่ราสำารห์น่� BSE ในประเทศอนิเดู่ย ทั�งน่� บรษิััทย่อยม่สำิทธิิ
ไถึถ่ึอนห้่์นกู้ไดู้ก่อนกำาห์นดูในสำดัูสำว่นท่�กำาห์นดูไว้

ท่�จะเสำนอขายในแต่่ละครั�ง ราคาเสำนอขายต่่อห์น่วย อาย่ของห้่์นกู้ 
ระยะเวลาไถ่ึถึอน สำิทธิิในการไถึ่ถึอนก่อนกำาห์นดูอัต่ราดูอกเบ่�ย 
วิธิ่การชำาระคืนห้่์นกู้และวิธิ่การจัดูสำรร เป็นต่้น ทั�งน่�  ณ วันท่� 
31 ธินัวาคม 2563 บรษิัทัฯ ยังไม่ไดู้ออกห้่์นกู้ดูงักลา่ว

ภายใต้่ข้อกำาห์นดูสำิทธิิและห์น้าท่�ของผิู้ออกห้่์นกู้ บริษััทย่อยต่้อง
ปฏิิบัต่ิต่ามข้อกำาห์นดูและห์น้าท่�บางประการต่ามท่�ระบ่ในสำัญญา
ซ้ึ่�งรวมถ้ึงการดูำารงอตั่ราสำว่นห์น่�สำนิต่อ่สำว่นของผิูถื้ึอห้่์น และอตั่ราสำว่น 
ความสำามารถึในการชำาระห์น่�ต่ามอตั่ราท่�กำาห์นดู และบรษิััทฯ ต่้อง
ดูำารงสำัดูสำ่วนการลงท่นในบริษััทย่อยท่� 80% ห์ลักประกันในการ 
ออกห้่์นกู้ดัูงกลา่ว คอื ท่�ดูนิ อาคาร และอป่กรณ์ทั�งห์มดูของบรษิัทัย่อย 
(ห์ลงัการควบรวมกิจการระห์ว่าง TPAC Packaging India Private 
Limited และ Sunrise Containers Limited) รวมถ้ึงการคำาประกัน
โดูยบรษิััทฯ (Corporate Guarantee) นอกจากน่� บรษิััทย่อยต่้อง
นำาฝ่ากดูอกเบ่�ยท่�จะถึ้งกำาห์นดูชำาระในครั�งถัึดูไปกับทรัสำต่่ต่ามท่�
ระบ่ไวใ้นห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินข้อ 13

ในการออกห้่์นกู้ บรษิัทัฯ มค่่าใช้จ่ายในการออกห้่์นกู้ซ้ึ่�งบนัท้กห์กัออก
จากมลูคา่ห้่์นกู้และค่าใช้จ่าย ในการออกห้่์นกู้ต่อ้งถึกูนำาไปบันท้กเปน็
สำว่นห์น้�งของดูอกเบ่�ย

ยอดูคงเห์ลอืของห่์น้กู้ระยะยาว ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 มดัู่งน่�

หีุ้นกัู้ วันที่ออกัหีุ้นกัู้ วันครบกัำาหีนดไถ่ถอน อายุ (ปี)
อตัิราดอกัเบี้ย
(รอ้ยละต่ิอปี)

ชำาระ
ดอกัเบี้ย

งบกัารเงินรวม
2563 2562

1 24 สำงิห์าคม 2561 24 สำงิห์าคม 2566 5
9.62 ห์รอืต่าม
เงื�อนไขท่�ระบ่ ท่ก 6 เดืูอน 478,647 536,705

หั์ก: คา่ใช้จ่ายในการออกห้่์นกู้รอตั่ดูจ่าย (12,315) (18,634)
สำท่ธิิ 466,332 518,071
หั์ก: สำว่นท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี (76,025) (53,671)
ห้่์นกู้ระยะยาว - สำท่ธิจิากสำว่นท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี 390,307 464,400

(หน่วิย: พันบาท)
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กลุ่มบรษิัทในฐานะผู้เช่า

การเปล่�ยนแปลงของบัญช่เงินกู้ยืมระยะยาวสำำาห์รบัปีสำิ�นสำดู่วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 มร่ายละเอย่ดูดูงัน่�

งบกัารเงินเฉพาะ
กัิจำกัาร

ยอดูคงเห์ลอื ณ วนัท่� 1 มกราคม 2563 518,071
บวก: ต่ดัูจำาห์น่ายคา่ใช้จ่ายในการออกห้่์นกู้ 6,949
หั์ก: จ่ายคืนห้่์นกู้ (55,334)
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงิน (3,354)
ยอดูคงเห์ลอื ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 466,332

(หน่วิย: พันบาท)

กล่ม่บรษิัทัทำาสำญัญาเช่าสำนิทรพััย์เพืั�อใช้ในการดูำาเนินงานของกล่ม่บรษิัทั โดูยมอ่าย่สำญัญาระห์ว่าง 2 - 25 ปี (เฉีพัาะบรษิัทัฯ: 2 - 3 ปี)

24 สัญญาเช่า

สินทรพัย์สิทธิการใช้24.1
รายการเปล่�ยนแปลงของบัญช่สำนิทรพััย์สำทิธิกิารใช้สำำาห์รบัปีสำิ�นสำดู่วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 สำรป่ไดู้ดูงัน่�

งบกัารเงินรวม
ท่ีดินและส่วน
ปรบัปรงุท่ีดิน

อาคารและส่วน
ปรบัปรงุอาคาร

เคร่อ่งติกัแต่ิง และ
อปุกัรณ์สำานักังาน ยานพาหีนะ รวม

มูลคา่สำท่ธิติ่ามบญัช่
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2562 - - - - -

รายการปรบัปรง่สำนิทรพััย์สำทิธิกิารใช้จาก
การนำามาต่รฐานการรายงานทางการเงิน
ฉีบับท่� 16 มาถืึอปฏิิบัต่คิรั�งแรก 15,263 77,755 998 1,385 95,401
มูลคา่สำท่ธิติ่ามบญัช่
ณ วันท่� 1 มกราคม 2563 15,263 77,755 998 1,385 95,401
คา่เสำื�อมราคาสำำาห์รบัปี (1,982) (6,694) (419) (511) (9,606)
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงิน 35 31 - - 66
มูลคา่สำท่ธิติ่ามบญัช่
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 13,316 71,092 579 874 85,861

(หน่วิย: พันบาท)
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งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
อาคารและ

ส่วนปรบัปรงุอาคาร
เคร่อ่งติกัแต่ิง และ
อปุกัรณ์สำานักังาน ยานพาหีนะ รวม

มลูคา่สำท่ธิติ่ามบญัช่ ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2562 - - - -
รายการปรบัปรง่สำนิทรพััย์สำทิธิกิารใช้จากการนำา
มาต่รฐานการรายงานทางการเงินฉีบับท่� 16 มาถืึอ
ปฏิิบัต่คิรั�งแรก 3,261 591 1,385 5,237

มลูคา่สำท่ธิติ่ามบญัช่ ณ วนัท่� 1 มกราคม 2563
3,261 591 1,385 5,237

คา่เสำื�อมราคาสำำาห์รบัปี (1,071) (273) (511) (1,855)
มลูคา่สำท่ธิติ่ามบญัช่ ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 2,190 318 874 3,382

(หน่วิย: พันบาท)

หนี�สินตามสัญญาเช่า24.2

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

จำานวนเงินท่�ต้่องจ่ายต่ามสำญัญาเช่า 123,627 - 3,631 -
หั์ก: ดูอกเบ่�ยรอการตั่ดูจำาห์น่าย (35,713) - (170) -
รวม 87,914 - 3,461 -
หั์ก: สำว่นท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี (7,006) - (1,885) -
ห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่า - สำท่ธิิ
จากสำว่นท่�ถ้ึงกำาห์นดูชำาระภายในห์น้�งปี 80,908 - 1,576 -

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
มลูค่าสำท่ธิติ่ามบญัช่ ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2562 - -
รายการปรบัปรง่ห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่า
จากการนำามาต่รฐานการรายงานทางการเงิน
ฉีบบัท่� 16 มาถืึอปฏิิบติั่ครั�งแรก 95,401 5,237
มลูค่าสำท่ธิติ่ามบญัช่ ณ วนัท่� 1 มกราคม 2563 95,401 5,237
เพิั�มข้�นจากดูอกเบ่�ย 5,153 210
ลดูลงจากเงินจ่ายชำาระ (12,381) (1,986)
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงนิ (259) -
มลูค่าสำท่ธิติ่ามบญัช่ ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 87,914 3,461

(หน่วิย: พันบาท)

(หน่วิย: พันบาท)

รายการเปล่�ยนแปลงของบัญช่ห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่าสำำาห์รบัปีสำิ�นสำดู่วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 สำรป่ไดู้ดูงัน่�

การวิเคราะห์ก์ารครบกำาห์นดูของจำานวนเงินท่�ต่อ้งจ่ายต่ามสำญัญาเช่าเปิดูเผิยขอ้มูลอยู่ในห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงนิขอ้ 39.2 ภายใต้่หั์วขอ้ 
ความเสำ่�ยงดู้านสำภาพัคลอ่ง
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อื�น ๆ

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวิกับสัญญาเช่าที�รบัรูใ้นส่วินข้องกำาไรหรอืข้าดทุน24.3

สำาหีรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563
งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร

คา่เสำื�อมราคาของสำนิทรพััย์สำทิธิกิารใช้ 9,606 1,855
ดูอกเบ่�ยจ่ายของห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่า 5,153 210
คา่ใช้จ่ายท่�เก่�ยวกับสำญัญาเช่าระยะสำั�น 5,411 4,284
คา่ใช้จ่ายท่�เก่�ยวกับสำญัญาเช่า
ซ้ึ่�งสำนิทรพััย์อา้งองิมมู่ลคา่ต่ำา 7,091 1,846

(หน่วิย: พันบาท)

24.4
กล่่มบริษััทม่กระแสำเงินสำดูจ่ายทั�งห์มดูของสำัญญาเช่าสำำาห์รับปี 
สำิ�นสำดู่วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 จำานวน 12 ลา้นบาท ซ้ึ่�งรวมถ้ึงกระแสำ
เงินสำดูจ่ายของสำัญญาเช่าระยะสำั�น สำัญญาเช่าซ้ึ่�งสำินทรพััย์อา้งองิม่
มูลคา่ต่ำา และค่าเช่าผัินแปรท่�ไม่ข้�นอยู่กับดัูชน่ห์รอือตั่รา นอกจากน่� 

กล่ม่บรษิัทัมร่ายการท่�มใิช่เงินสำดูเพิั�มข้�นสำำาห์รบัสำนิทรพััย์สำทิธิกิารใช้
และห์น่�สำินต่ามสำัญญาเช่า จำานวน 95 ล้านบาท (เฉีพัาะบริษััทฯ:
5 ล้านบาท) ทั�งน่� กระแสำเงินสำดูจ่ายในอนาคต่เก่�ยวกับสำัญญาเช่า
ซ้ึ่�งยังไมเ่ริ�มมผ่ิลไดู้เปิดูเผิยไว้ในห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินขอ้ 37.2

25
สินทรพัยท์ี�เกดิจากสิทธใินการซืึ่�อหุน้ที�ผู้มีสว่ินไดเ้สียที�ไมมี่อำานาจควิบคุม
ข้องบริษัทย่อยออกให้แก่บริษัทฯ/หนี�สินที�เกิดจากสิทธิที�ออกให้แก่
ผู้มีสว่ินไดเ้สียที�ไมม่อีำานาจควิบคุมข้องบรษิทัย่อยในการข้ายหุน้ใหบ้รษิทัฯ

TPAC Packaging India Private Limited

การใช้สิทธิครั�งที� 1

การใช้สิทธิครั�งที� 2

เมื�อวันท่� 15 พัฤศจิกายน 2560 บรษิัทัฯ ไดูล้งนามในสำญัญาดูำาเนินการ
และสำัญญาระห์ว่างผิู้ถืึอห้่์นระห์ว่างบรษิััทฯ Sunrise Containers 
Limited และกล่ม่ผิูถื้ึอห้่์นเดูมิ โดูยกล่ม่ผิูถ้ึอืห้่์นเดูมิมส่ำทิธิใินการขาย
ห้่์น (put options) เพืั�อขายห้่์น TPAC Packaging India Private 

ภายใน 90 วันห์ลงัการต่รวจสำอบบญัช่ของ TPAC Packaging India 
Private Limited ท่�ไดูร้บัการอนม่ตั่ใินท่�ประช่มสำามัญผิูถ้ึอืห้่์นสำำาห์รบั
รอบปีบัญช่ 2563 - 2564 แต่่ไม่เกินวันท่� 30 กันยายน 2564 

ในระห์ว่างวันท่� 29 สำงิห์าคม 2567 - 28 สำงิห์าคม 2568 ผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่
ท่�ไม่ม่อำานาจควบค่มของบรษิััทย่อยม่สำิทธิิในการขายห้่์นทั�งห์มดูใน
ราคามูลคา่ย่ติ่ธิรรม

Limited ของห้่์นออกให์ม่ในสำดัูสำว่นรอ้ยละ 20 ทั�งห์มดูให้์แก่บรษิัทัฯ
โดูยบรษิัทัฯ ไม่สำามารถึปฏิิเสำธิไดู้ห์ากกล่ม่ผิูถื้ึอห้่์นเดิูมใช้สำทิธิใินการ
ขายห้่์นดูงักลา่ว การใช้สำทิธิใินการขายห้่์นท่�ออกให์แ้ก่ผิูม้ส่ำว่นไดู้เสำย่
ท่�ไมม่อ่ำานาจควบคม่ของบรษิัทัย่อย สำรป่ไดู้ดูงัน่�

ผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบค่มของบรษิััทย่อยม่สิำทธิิในการขาย
ห้่์นทั�งห์มดูในราคาซืึ่�อขายต่ามสำทิธิ ิเปน็ไปต่ามเงื�อนไขและขอ้ต่กลง
ในสำญัญา

เมื�อวนัท่� 22 กันยายน 2563 บรษิัทัฯ ไดู้ลงนามในสำญัญาซืึ่�อขายห์่น้
ระห์ว่างบรษิััทฯ และกล่่มผิู้ถืึอห้่์นเดูิม เพืั�อเข้าซืึ่�อห้่์นรอ้ยละ 20 ใน 
TPAC Packaging India Private Limited คิดูเป็นจำานวนเงิน 
1,115.8 ลา้นรูปีห์รอื 481.9 ลา้นบาท และไดู้ยกเลกิสำทิธิใินการขายห้่์น 
(put options) และสำิทธิิในการซืึ่�อห้่์น (call options) ดูังกล่าว 
ต่ามท่�ไดู้กลา่วไวใ้นห์มายเห์ต่ป่ระกอบงบการเงินข้อ 14
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Sun Packaging Systems (FZC)

การใช้สิทธิครั�งที� 1

การใช้สิทธิครั�งที� 2

เมื�อวนัท่� 24 เมษัายน 2562 บรษิัทัฯ ไดู้ลงนามในสำญัญาระห์วา่งผิูถ้ึอืห้่์น
ระห์ว่างบรษิััทฯ Sun Packaging Systems (FZC) และ Kishore 
Kumar Tarachand Bhatia โดูยบรษิััทฯ ม่สำิทธิิในการซืึ่�อห้่์น (call 

ภายใน 6 เดืูอน ห์ลงัจากวันท่� 24 เมษัายน 2565 ในราคาซืึ่�อขายต่ามสำทิธิ ิเปน็ไปต่ามเงื�อนไขและขอ้ต่กลงในสำญัญา

ภายใน 6 เดืูอน ห์ลังจากวันท่� 24 เมษัายน 2567 ในราคาซืึ่�อขาย
ต่ามสำทิธิ ิเปน็ไปต่ามเงื�อนไขและขอ้ต่กลงในสำญัญา

options) เพืั�อซืึ่�อห้่์น Sun Packaging Systems (FZC) ในสำัดูสำ่วน
ร้อยละ 11 ทั�งห์มดูจาก Bhatia Investment Holding Limited
การใช้สำทิธิใินการซืึ่�อห้่์นดูงักลา่ว สำรป่ไดู้ดัูงน่�

ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 บรษิัทัฯ ไดู้บันท้กสำนิทรพััย์ท่�เกิดูจากสำทิธิิ
ในการซืึ่�อห้่์นท่�ผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบค่มของบริษััทย่อย
ออกให้์แก่บริษััทฯ จำานวน 8.8 ล้านบาท (31 ธิันวาคม 2562: 8.8 
ลา้นบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉีพัาะกิจการ 

สำำารองผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักงาน ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดู้วย

26 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวิข้องพนักงาน

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

สำำารองเงินชดูเชยพันักงานเมื�อออกจากงาน 61,514 55,701 37,492 32,961
สำำารองเงินรางวัลการปฏิิบัต่งิานครบกำาห์นดู
ระยะเวลา 3,953 3,924 3,726 3,750
สำำารองอื�น 5,431 1,461 - -
รวม 70,898 61,086 41,218 36,711

(หน่วิย: พันบาท)

146 THAI PLASPAC PLC.



จำานวนเงินสำำารองผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักงาน ซ้ึ่�งเปน็เงินชดูเชยพันักงานเมื�อออกจากงาน และสำำารองผิลประโยชน์อื�นของพันักงาน
แสำดูงไดูดู้งัน่�

คา่ใช้จ่ายเก่�ยวกับผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักงานรบัรูใ้นรายการต่อ่ไปน่�ในสำว่นของกำาไรห์รอืขาดูท่น

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวิข้องพนักงานต้นปี 61,086 35,929 36,711 22,227
สำำารองผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักงาน

   เพิั�มข้�นจากการซืึ่�อบรษิัทัย่อย - 3,403 - -
ส่วินที�รบัรูใ้นกำาไรหรอืข้าดทุน:
   ต้่นท่นบรกิารในปจัจ่บัน 16,436 7,556 6,683 3,955
   ต้่นท่นดูอกเบ่�ย 1,199 1,695 583 810
   ต้่นท่นบรกิารในอดูต่่ - 8,766 - 5,468
ส่วินที�รบัรูใ้นกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น:

ขาดูท่นจากการประมาณการต่ามห์ลกัคณิต่ศาสำต่ร์
ประกันภัย
สำว่นท่�เกดิูจากการเปล่�ยนแปลงข้อสำมมต่ ิ 
ดูา้นประชากรศาสำต่ร์ - 225 - 670
สำว่นท่�เกดิูจากการเปล่�ยนแปลงข้อสำมมต่ทิางการเงิน 955 8,488 - 4,605
สำว่นท่�เกดิูจากการปรบัปรง่จากประสำบการณ์ 316 (62) - 168
ผิลประโยชน์ท่�จ่ายพันักงานในระห์ว่างปี (8,658) (4,250) (2,759) (1,192)
ผิลต่า่งจากการแปลงค่างบการเงิน (436) (664) - -

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวิข้องพนักงานปลายปี 70,898 61,086 41,218 36,711

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

ต้่นท่นขาย 12,823 11,848 4,542 5,988
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิ์าร 4,812 6,169 2,724 4,245
รวมค่าใช้จ่ายท่�รบัรูใ้นกำาไรห์รอืขาดูท่น 17,635 18,017 7,266 10,233

(หน่วิย: พันบาท)

(หน่วิย: พันบาท)
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กล่่มบรษิััทคาดูว่าจะจ่ายชำาระผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักงาน
ภายใน 1 ปี เป็นจำานวนประมาณ 8.3 ล้านบาท (เฉีพัาะบริษััทฯ:
3.5 ลา้นบาท) (31 ธินัวาคม 2562: 8.1 ลา้นบาท (เฉีพัาะบรษิัทัฯ:                 
2.7 ลา้นบาท))

ผิลกระทบของการเปล่�ยนแปลงสำมมติ่ฐานท่�สำำาคัญต่่อมูลค่าปัจจ่บันของภาระผูิกพัันผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักงาน ณ วันท่� 
31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 สำรป่ไดู้ดูงัน่�

ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉีล่�ยถ่ึวงนำาห์นักในการ 
จ่ายชำาระผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักงานของกล่ม่บรษิัทัประมาณ 
6 - 17 ปี (เฉีพัาะบรษิัทัฯ: 10 ปี) (31 ธินัวาคม 2562: 7 - 17 ปี (เฉีพัาะ
บรษิัทัฯ: 11 ปี))

สำมมติ่ฐานท่�สำำาคัญในการประมาณการต่ามห์ลักคณิต่ศาสำต่ร์
ประกันภัย สำรป่ไดู้ดัูงน่�

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

อตั่ราคดิูลดู 1.41 - 6.50 1.41 - 7.20 1.59 1.59
อตั่ราการข้�นเงินเดืูอน 1 - 8 1 - 8 1 - 5 1 - 5
อตั่ราการเปล่�ยนแปลงในจำานวนพันักงาน 0 - 33 0 - 33 0 - 33 0 - 33

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563
งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร

เพัิ�มข้�น
รอ้ยละ 1

ลดูลง
รอ้ยละ 1

เพัิ�มข้�น
รอ้ยละ 1

ลดูลง
รอ้ยละ 1

อตั่ราคดิูลดู (6.8) 8.0 (3.8) 5.5
อตั่ราการข้�นเงินเดืูอน 7.7 (6.7) 4.2 (3.6)
อตั่ราการเปล่�ยนแปลงในจำานวนพันักงาน (5.5) 2.5 (4.0) 1.8

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562
งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร

เพัิ�มข้�น
รอ้ยละ 1

ลดูลง
รอ้ยละ 1

เพัิ�มข้�น
รอ้ยละ 1

ลดูลง
รอ้ยละ 1

อตั่ราคดิูลดู (5.9) 6.9 (3.3) 3.9
อตั่ราการข้�นเงินเดืูอน 6.3 (5.5) 3.4 (2.9)
อตั่ราการเปล่�ยนแปลงในจำานวนพันักงาน (4.9) 2.1 (3.5) 1.6

(หน่วิย: ร้อยละต่อปี)

(หน่วิย: ล้านบาท)

(หน่วิย: ล้านบาท)
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การแก้ไข้กฎหมายที�เกี�ยวิข้้องกับอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
เมื�อวันท่� 5 เมษัายน 2562 พัระราชบัญญตั่คิ่ม้ครองแรงงาน (ฉีบับท่� 7) 
พั.ศ. 2562 ไดู้ประกาศลงในราชกิจจาน่เบกษัา ซ้ึ่�งไดู้กำาห์นดูอัต่รา
ค่าชดูเชยเพิั�มเต่ิมกรณ่นายจ้างเลิกจ้าง สำำาห์รบัลูกจ้างซ้ึ่�งทำางาน
ต่ดิูต่อ่กนัครบ 20 ปีข้�นไป ให้์มส่ำทิธิไิดูร้บัคา่ชดูเชยไมน้่อยกว่าคา่จ้าง
อตั่ราสำดู่ท้าย 400 วัน กฎห์มายดูงักลา่ว จะมผ่ิลบังคบัใช้ต่ั�งแต่ว่นัท่� 
5 พัฤษัภาคม 2562 เปน็ต่น้ไป การเปล่�ยนแปลงดัูงกลา่ว ถืึอเปน็การ
แก้ไขโครงการสำำาห์รบัโครงการผิลประโยชน์ห์ลังออกจากงาน และ

ม่ผิลกระทบให้์กล่่มบรษิััทม่ห์น่�สำินสำำารองผิลประโยชน์ระยะยาวของ
พันักงานเพิั�มข้�น 8.8 ลา้นบาท (เฉีพัาะบรษิัทัฯ: 5.5 ลา้นบาท) 

กล่่มบรษิััทบันท้กผิลกระทบจากการเปล่�ยนแปลงดัูงกล่าว โดูยรบัรู้
ต่น้ท่นบรกิารในอดูต่่เปน็คา่ใช้จ่ายในงบกำาไรขาดูทน่ของปี 2562

เมื�อวันท่� 15 ต่ล่าคม 2562 ท่�ประช่มวิสำามัญผิูถื้ึอห้่์นของบรษิัทัฯ ครั�งท่� 2/2562 มม่ติ่ดัูงน่�

ทั�งน่� ระห์ว่างวันท่� 14 - 20 พัฤศจิกายน 2562 บรษิัทัฯ ไดูจั้ดูสำรรห่์น้
เพิั�มท่นจำานวน 72,732,323 ห้่์น ในราคาท่�เสำนอขายห้่์นละ 11 บาท
รวมเป็นเงินจำานวน 800 ล้านบาท โดูยม่ค่าใช้จ่ายในการออกห้่์น

ภายใต้่บทบัญญัต่ขิองมาต่รา 116 แห่์งพัระราชบัญญติั่บรษิัทัมห์าชนจำากัดู 
พั.ศ. 2535 บริษััทฯ ต่้องจัดูสำรรกำาไรสำ่ทธิิประจำาปีสำ่วนห์น้�งไว้เป็น
ท่นสำำารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกำาไรสำท่ธิปิระจำาป ีหั์กดูว้ยยอดูขาดูท่น
สำะสำมยกมา (ถ้ึาม)่ จนกว่าท่นสำำารองน่�จะมจ่ำานวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 
ของท่นจดูทะเบ่ยนสำำารองต่ามกฎห์มายดูังกล่าว ไม่สำามารถึนำาไปจ่าย
เงินปนัผิลไดู ้

27

28

ทุนเรอืนหุ้น

สำารองตามกฎหมาย

ลดูท่นจดูทะเบ่ยนของบรษิัทัฯ จำานวน 1,182,324 ห้่์น มูลคา่ท่�ต่ราไว้
ห้่์นละ 1 บาท รวมเปน็เงิน 1,182,324 บาท ดูว้ยการตั่ดูห้่์นจดูทะเบ่ยน
ท่�ยังไม่ออกจำาห์น่าย โดูยจดูทะเบ่ยนลดูท่นกับกระทรวงพัาณิชย์
เมื�อวันท่� 22 พัฤศจิกายน 2562

อน่มัต่ิจัดูสำรรห้่์นสำามัญเพิั�มท่นของบริษััทฯ ท่�ออกให์ม่จำานวน 
72,732,324 ห้่์นให้์แก่ผิู้ถืึอห้่์นเดูิม ในราคาเสำนอขายห้่์นละ 11 บาท 
โดูยม่อัต่ราจัดูสำรร 3.4898 ห้่์นสำามัญเดิูมต่่อ 1 ห้่์นสำามัญเพิั�มท่น 
และผิูถื้ึอห้่์นสำามารถึจองซืึ่�อห้่์นสำามัญเพิั�มท่นเกินกว่าสำทิธิไิดู้

เพิั�มท่นจดูทะเบ่ยนของบรษิัทัฯ จำานวน 72,732,324 ห้่์น มลูคา่ท่�ต่รา
ไว้ห้่์นละ 1 บาท รวมเปน็เงิน 72,732,324 บาท โดูยจดูทะเบ่ยนเพิั�มท่น
กับกระทรวงพัาณิชย ์เมื�อวนัท่� 27 พัฤศจิกายน 2562

1

3

2

เพิั�มท่นดูงักลา่ว จำานวน 3.2 ลา้นบาท ซ้ึ่�งนำาไปหั์กออกจากสำว่นเกิน
มลูค่าห้่์นสำามัญ 

ในระห์วา่งปี 2563 บรษิัทัฯ ไดูโ้อนกำาไรสำท่ธิปิระจำาปีสำว่นห์น้�งไว้เปน็สำำารอง
ต่ามกฎห์มาย จำานวน 4 ลา้นบาท (2562: 3 ลา้นบาท)
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29 ต้นทุนทางการเงิน

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

คา่ใช้จ่ายดูอกเบ่�ยของเงินกู้ยืม 100,188 140,955 33,819 64,223
คา่ใช้จ่ายดูอกเบ่�ยของห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่า 5,153 - 210 -
รวม 105,341 140,955 34,029 64,223

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

เงินเดืูอน คา่แรงและผิลประโยชน์อื�นของพันักงาน 541,131 488,503 317,016 295,279
ค่าเสำื�อมราคาและคา่ต่ดัูจำาห์น่าย 320,954 291,217 130,616 117,408
วัต่ถ่ึดิูบและวสัำดูส่ำิ�นเปลอืงใช้ไป 1,985,611 2,004,498 686,308 706,199
การเปล่�ยนแปลงในสำนิคา้สำำาเรจ็รูปและงานระห์ว่างทำา (13,669) 24,537 (11,118) 12,707

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

ภัาษีเงินได้ปจัจบุนั: 3,890

ภาษัเ่งินไดู้นิต่บ่ิคคลสำำาห์รบัปี 33,855 10,647 33,855
ภัาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: (1,785)

ภาษัเ่งินไดู้รอการตั่ดูบัญช่จากการเกดิูผิลแต่กต่า่ง                           
ชั�วคราวและการกลบัรายการผิลแต่กต่า่งชั�วคราว 49,009 (6,445) (1,135) (1,089)

ภาษัเ่งินไดู้รอการตั่ดูบัญช่ท่�เก่�ยวข้องกับผิลขาดูทน่
จากการประมาณการต่ามห์ลกัคณิต่ศาสำต่รป์ระกันภัย (398) (1,961) - -

ผิลกระทบต่อ่ภาษัเ่งินไดู้รอการตั่ดูบัญช่จากการ
เปล่�ยนแปลงอตั่ราภาษั่ - (12,761) -
ค่าใช้จา่ย (รายได้) ภัาษีเงินได้ที�แสดงอยูใ่นส่วินข้อง
งบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสรจ็ 82,466 (10,520) 32,720 1,016

  (หน่วิย: พันบาท)

  (หน่วิย: พันบาท)

  (หน่วิย: พันบาท)

รายการค่าใช้จา่ยแบ่งต่ามลกัษัณะประกอบดู้วยรายการค่าใช้จ่ายท่�สำำาคญัดูงัต่อ่ไปน่�

คา่ใช้จ่ายภาษัเ่งินไดู้สำำาห์รบัปีสำิ�นสำดู่วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 สำรป่ไดู้ดูงัน่�

30

31

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ภัาษีเงินได้
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งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

ภาษัเ่งินไดูร้อการตั่ดูบญัช่ท่�เก่�ยวข้องกับผิลขาดูทน่
จากการประมาณการต่ามห์ลกัคณิต่ศาสำต่รป์ระกันภัย (398) (1,961) - (1,089)

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

กำาไรทางบัญช่ก่อนภาษัเ่งินไดู้นิต่บ่ิคคล 438,604 154,500 188,733 64,159

อตั่ราภาษัเ่งินไดูนิ้ต่บ่ิคคล 0%, 8%, 
20%, 25.17%

0%, 20%, 
25.17% 8%, 20% 20%

กำาไรทางบัญช่ก่อนภาษัเ่งินไดู้นิต่บ่ิคคลคณูอตั่ราภาษั่ 84,054 41,472 37,747 12,832
ผิลกระทบต่อ่ภาษัเ่งินไดูร้อการตั่ดูบัญช่จากการ
เปล่�ยนแปลงอตั่ราภาษั่ - (12,761) - -
ผิลกระทบทางภาษัส่ำำาห์รบั:

คา่ใช้จ่ายต้่องห้์าม 2,982 3,956 1,958 2,374
คา่ใช้จ่ายท่�มส่ำทิธิหัิ์กไดูเ้พิั�มข้�น (5,826) (6,686) (5,826) (5,727)
เงินปนัผิลท่�ไดู้รบัยกเว้นภาษัเ่งินไดูนิ้ติ่บ่คคล - - - (5,680)
รายการปรบัปรง่ค่าใช้จ่ายภาษัเ่งินไดูนิ้ต่บ่ิคคลของปก่ีอน - 585
ขาดูท่นทางภาษัท่่�ยังไม่ไดูใ้ช้ (46,307) (52,515) - -
อื�น ๆ 47,563 15,429 (1,159) (2,783)
รวม (1,588) (39,231) (5,027) (11,816)
คา่ใช้จ่าย (รายไดู้) ภาษัเ่งินไดูท่้�แสำดูงอยูใ่น
งบกำาไรขาดูทน่เบด็ูเสำรจ็ 82,466 (10,520) 32,720 1,016

  (หน่วิย: พันบาท)

  (หน่วิย: พันบาท)

จำานวนภาษั่เงินไดู้ท่�เก่�ยวข้องกับสำ่วนประกอบแต่่ละสำ่วนของกำาไรขาดูท่นเบ็ดูเสำรจ็อื�นสำำาห์รบัปีสำิ�นสำ่ดูวันท่� 31 ธิันวาคม 2563 และ 2562 
สำรป่ไดู้ดูงัน่�

รายการกระทบยอดูระห์ว่างกำาไรทางบัญช่กับค่าใช้จา่ยภาษัเ่งินไดู ้มดัู่งน่�
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งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

สนิทรพัยภ์ัาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี
คา่เผิื�อผิลขาดูท่นดูา้นเครดิูต่ท่�คาดูวา่จะเกดิูข้�น
(2562: ค่าเผิื�อห์น่�สำงสำยัจะสำญู) 791 361 - -
คา่เผิื�อการลดูลงของมูลคา่สำนิคา้คงเห์ลอื 645 455 314 100
คา่เผิื�อการดู้อยคา่ของสำนิทรพััย์ 125 125 125 125
คา่เสำื�อมราคาสำะสำม - อป่กรณ์ 242 223 242 223
สำำารองผิลประโยชน์ระยะยาวของพันักงาน 8,851 7,710 8,244 7,342
ประมาณการห์น่�สำนิ 1,067 1,163 - -
คา่ใช้จา่ยในการควบรวมกิจการของบรษิัทัย่อย 242 354 - -
ขาดูท่นทางภาษัท่่�ยังไม่ไดู้ใช้ 41,354 52,515 - -
รวม 53,317 62,906 8,925 7,790

หนี�สินภัาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี
คา่เสำื�อมราคาสำะสำม - อาคารและอป่กรณ์ 139,968 103,011 - -
รวม 139,968 103,011 - -
สำนิทรพััย ์(ห์น่�สำนิ) ภาษัเ่งินไดูร้อการตั่ดูบัญช่ - สำท่ธิิ (86,651) (40,105) 8,925 7,790

  (หน่วิย: พันบาท)

สำว่นประกอบของสำนิทรพััย์ภาษัเ่งนิไดูร้อการตั่ดูบัญช่และห์น่�สำนิภาษัเ่งนิไดูร้อการตั่ดูบัญช่ ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดู้วย
รายการดัูงต่อ่ไปน่�

ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2563 และ 2562 TPAC Packaging India
Private Limited ม่ผิลขาดูท่นสำะสำมทางภาษั่ยกมาท่�ยังไม่ไดู้ใช้
จำานวนเงิน 511 ล้านรูปี และ 503 ล้านรูปี ซ้ึ่�งจะทยอยสำิ�นสำ่ดูระยะ
เวลาการให้์ประโยชน์ต่ามจำานวนปีต่ามท่�กฎห์มายกำาห์นดู ทั�งน่�
บริษััทย่อยแห่์งห์น้�งม่ผิลขาดูท่นทางภาษั่ท่�ยังไม่ไดู้ใช้และไม่ไดู้
บันท้กสำินทรัพัย์ภาษั่เงินไดู้รอการต่ัดูบัญช่จำานวน 54 ล้านบาท 
(31 ธินัวาคม 2562: ไม่ม)่

ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทัฯ พิัจารณาแลว้ว่าไมม่่
ผิลแต่กต่่างชั�วคราวท่�เก่�ยวข้องกับเงินลงท่นในบรษิััทย่อย ซ้ึ่�งต่้อง 
รบัรูเ้ปน็ห์น่�สำนิภาษัเ่งินไดูร้อการตั่ดูบัญช่เนื�องจากบรษิัทัฯ ไดูร้บัอนมั่ต่ิ
เป็นศูนย์กลางธิ่รกิจระห์ว่างประเทศ และบริษััทย่อยแห่์งห์น้�งม ่
ผิลขาดูท่นสำะสำมทางภาษัท่่�ยังไม่ไดูใ้ช้

ศูนย์กลางธุรกิจระหวิ่างประเทศ
เมื�อวันท่� 24 มิถ่ึนายน 2562 กรมสำรรพัากรอน่มัต่ิให้์บริษััทฯ เป็น
ศนูย์กลางธิร่กิจระห์วา่งประเทศ (International Business Center) 
ในการประกอบกิจการให้์บรกิารดู้านบรหิ์าร ให้์บรกิารดู้านเทคนิค 
ให้์บรกิารสำนับสำน่น และกิจการค้าระห์ว่างประเทศ โดูยม่รอบระยะ

เวลาบัญช่ท่�ไดูร้บัสำทิธิปิระโยชน์ทางภาษัร่วม 15 รอบระยะเวลาบัญช่
ต่ั�งแต่่วันท่� 1 มิถ่ึนายน 2562 ถึ้งวันท่�  31 ธิันวาคม 2576 ทั�งน่�       
บรษิัทัฯ ต้่องมค่ณ่สำมบัติ่ต่ามท่�กำาห์นดูไว้
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งบกัารเงินรวม

กัำาไรสำาหีรบัปี
จำำานวนหีุน้สามัญ

ถัวเฉลี�ยถ่วงนำาหีนักั กัำาไรต่ิอหีุ้น
2563 2562 2563 2562 2563 2562

(พัันบาท) (พัันบาท) (พัันห์่้น) (พัันห์่้น) (บาท) (บาท)

กำาไรต่อหุ้นข้ั�นพื�นฐาน
กำาไรสำว่นท่�เปน็ของผิูถื้ึอห้่์นของบรษิัทัฯ 321,979 138,841 326,550 260,593 0.99 0.53

งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร

กัำาไรสำาหีรบัปี
จำำานวนหีุน้สามัญ

ถัวเฉลี�ยถ่วงนำาหีนักั กัำาไรต่ิอหีุ้น
2563 2562 2563 2562 2563 2562

(พัันบาท) (พัันบาท) (พัันห์่้น) (พัันห์่้น) (บาท) (บาท)

กำาไรต่อหุ้นข้ั�นพื�นฐาน
กำาไรสำว่นท่�เปน็ของผิูถื้ึอห้่์นของบรษิัทัฯ 156,013 62,054 326,550 260,593 0.48 0.24

ผลประโยชน์จากการควิบรวิมกิจการข้อง TPAC Packaging India Private Limited

การยกเวิ้นอัตราภัาษีเงินได้นิติบุคคลในเข้ตปลอดอากรระหว่ิางประเทศข้องท่าอากาศยานซึ่ารจ์าห์ใน
ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์

TPAC Packaging India Private Limited มผ่ิลประโยชน์จากการ
ควบรวมกิจการ โดูยสำามารถึใช้สำิทธิิประโยชน์ในทางภาษั่สำำาห์รบั

Sun Packaging Systems (FZC) ต่ั�งอยู่ในเขต่ปลอดูอากรระห์ว่าง
ประเทศของท่าอากาศยานซึ่ารจ์าห์์ (Sharjah Airport International 
Free Zone) ในประเทศสำห์รฐัอาห์รบัเอมิเรต่สำ ์และไดูร้บัสำทิธิปิระโยชน์

สำ่วนต่่างของมูลค่าย่ต่ิธิรรมและมูลค่าต่ามบัญช่ของท่�ดูิน อาคาร
และอป่กรณ์ สำนิทรพััย์ไมม่ตั่่วต่นและคา่ความนิยม

ในการยกเว้นอตั่ราภาษั่เงินไดู้นิติ่บ่คคลเปน็เวลา 50 ปี นับจากวันท่�
ก่อต่ั�งบรษิัทัย่อยดูงักลา่วในปี 2547

บรษิัทัฯ ไดูร้บัสำทิธิพิัเิศษัทางภาษัจ่ากคณะกรรมการสำง่เสำรมิการลงท่น
สำำาห์รบัผิลติ่ผิลติ่ภัณฑ์พ์ัลาสำต่กิสำำาห์รบัสำนิคา้บรโิภคต่ามบตั่รสำง่เสำรมิ
การลงท่นเลขท่� 59-1321-1-03-1-0 เมื�อวนัท่� 17 ต่ล่าคม 2559 และ
เลขท่� 59-1322-1-03-1-0 เมื�อวันท่� 17 ต่ล่าคม 2559 ภายใต้่เงื�อนไข
ท่�กำาห์นดูบางประการ สำิทธิิพิัเศษัดัูงกล่าวรวมถ้ึงการไดู้รบัยกเว้น
ภาษั่เงินไดู้นิติ่บ่คคลสำำาห์รับกำาไรท่�ไดู้จากการประกอบกิจการท่� 
ไดูร้บัการสำง่เสำรมิเปน็ระยะเวลา 8 ปีนับแต่วั่นท่�เริ�มมร่ายไดู้จากการ
ประกอบกิจการนั�น 

กำาไรต่่อห้่์นขั�นพืั�นฐานคำานวณโดูยห์ารกำาไรสำำาห์รบัปีท่�เป็นของผิู้ถึือห้่์น
ของบริษััทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดูท่นเบ็ดูเสำร็จอื�น) ดู้วยจำานวนถัึวเฉีล่�ย 

32

33

การส่งเสรมิการลงทุน

กำาไรต่อหุ้น

ทั�งน่� บตั่รสำง่เสำรมิการลงท่นทั�ง 2 บัต่รไดูถู้ึกเพิักถึอนสำทิธิแิละประโยชน์
ทั�งห์มดูแลว้เมื�อวนัท่� 15 กันยายน 2563

ในระห์ว่างปี บรษิััทฯ ไม่ม่รายไดู้จากการประกอบกิจการจากบัต่ร 
สำง่เสำรมิการลงท่นทั�ง 2 บัต่ร

ถ่ึวงนำาห์นักของห้่์นสำามัญท่�ออกอยู่ในระห์ว่างปี กำาไรต่่อห้่์นขั�นพืั�นฐาน
แสำดูงการคำานวณไดูดัู้งน่�
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ข้อมูลสำ่วนงานดูำาเนินงานท่�นำาเสำนอน่�สำอดูคล้องกับรายงานภายใน
ของบริษััทฯ ท่�ผิู้ม่อำานาจต่ัดูสำินใจสำูงสำ่ดูดู้านการดูำาเนินงานไดู้รับ
และสำอบทานอย่างสำมำาเสำมอ โดูยผิู้ม่อำานาจต่ัดูสำินใจสำูงสำ่ดูดู้านการ
ดูำาเนินงานของบรษิััทฯ คือคณะกรรมการบรษิััทฯ ทั�งน่� เกณฑ์์การ
วัดูมูลค่าของกำาไรห์รือขาดูท่นจากการดูำาเนินงานของสำ่วนงาน
ดูำาเนินงานเป็นเกณฑ์์เดู่ยวกับท่�ใช้ในการวัดูกำาไรห์รอืขาดูท่นจาก
การดูำาเนินงานในงบการเงิน

เพืั�อวัต่ถ่ึประสำงค์ในการบริห์ารงาน กล่่มบริษััทดูำาเนินธิ่รกิจห์ลัก 
ในสำว่นงานดูำาเนินงานท่�รายงานเพ่ัยงสำว่นงานเดูย่ว คอื ธิร่กิจการผิลติ่
และจำาห์น่ายวัสำดูห่่์บห่์อพัลาสำต่กิ และดูำาเนินธิร่กิจในเขต่ภูมิศาสำต่ร์
สำองแห่์ง คือ สำ่วนงานในประเทศไทย ประกอบดู้วยบริษััทฯและ

กล่ม่บรษิัทัและพันักงานของกล่ม่บรษิัทัไดู้รว่มกนัจัดูตั่�งกองท่นสำำารอง
เล่�ยงช่พัข้�นต่ามพัระราชบัญญัต่ิกองท่นสำำารองเล่�ยงช่พั พั.ศ.2530 
โดูยกล่่มบรษิััทและพันักงานจะจ่ายสำมทบเข้ากองท่นเป็นรายเดืูอน
ในอตั่รารอ้ยละ 5 ของเงนิเดืูอน กองท่นสำำารองเล่�ยงช่พัน่�บรหิ์ารโดูย
ธินาคารกร่งศรอ่ย่ธิยา จำากัดู (มห์าชน) และธินาคารธินชาต่ จำากัดู 

ในระห์ว่างปีสำิ�นสำ่ดูวันท่� 31 ธินัวาคม 2563  และ 2562 กล่่มบรษิััทไม่ม่รายไดู้จากลูกค้ารายใดูท่�ม่มูลค่าเท่ากับห์รอืมากกว่ารอ้ยละ 10 ของ
รายไดู้ของกล่ม่บรษิัทั

34

35

ข้้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วินงาน

กองทุนสำารองเลี�ยงชีพ

บรษิัทั ท่แพัค แพัคเกจจิ�ง (บางนา) จำากัดู และสำว่นงานต่า่งประเทศ 
ประกอบดู้วย ประเทศอนิเดูย่ ซ้ึ่�งดูำาเนินงานโดูย TPAC Packaging 
India Private Limited และประเทศสำห์รฐัอาห์รบัเอมเิรต่สำ ์ซ้ึ่�งดูำาเนิน
งานโดูย Sun Packaging Systems (FZC)

การบันท้กบัญช่สำำาห์รับรายการระห์ว่างสำ่วนงานทางภูมิศาสำต่ร์ท่�
รายงานเป็นไปในลักษัณะเดู่ยวกับการบันท้กบัญช่สำำาห์รบัรายการ
ธิร่กิจกับบ่คคลภายนอก

ข้อมูลรายไดู้และกำาไรของสำ่วนงานทางภูมิศาสำต่รใ์นงบการเงินรวม
สำำาห์รบัปีสำิ�นสำดู่วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562  เปน็ดูงัน่�

(มห์าชน) ซ้ึ่�งจะจ่ายให้์แก่พันักงานเมื�อพันักงานนั�นออกจากงาน
ต่ามระเบ่ยบว่าดู้วยกองท่นของกล่ม่บรษิัทั ในระห์ว่างปี 2563 กล่ม่
บรษิัทัไดู้จ่ายเงินสำมทบกองท่นเปน็จำานวนเงิน 6.5 ลา้นบาท (เฉีพัาะ
บรษิััทฯ: 5.7 ล้านบาท) (31 ธิันวาคม 2562: 6 ล้านบาท (เฉีพัาะ
บรษิัทัฯ: 5.3 ลา้นบาท))

สำาหีรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม
ส่วนงานใน
ประเทศไทย

สว่นงานใน
ติา่งประเทศ

กัารตัิดรายกัาร
บัญชีระหีว่างกััน งบกัารเงินรวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562
รายไดู้จากการขายภายนอก 1,795,754 1,747,525 2,187,029 2,008,259 - - 3,982,783 3,755,784
รายไดู้จากการขายระห์ว่างสำว่นงาน 20,659 21,368 13,419 4,956 (34,078) (26,324) - -
รายไดู้จากการขายทั�งสำิ�น 1,816,413 1,768,893 2,200,448 2,013,215 (34,078) (26,324) 3,982,783 3,755,784
กำาไรจากการดูำาเนินงานต่ามสำว่นงาน 182,508 104,024 359,292 191,620 (309) (188) 541,491 295,456
รายไดู้และคา่ใช้จ่ายท่�ไมไ่ดู้ปนัสำว่น:

ต้่นท่นทางการเงิน (105,341) (140,955)
รายไดู้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษัเ่งินไดู้ (82,864) 8,559
กำาไรสำำาห์รบัปี 353,286 163,060

  (หน่วิย: พันบาท)

ข้้อมูลเกี�ยวิกับลูกค้ารายใหญ่
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36

37

เงินปันผล

ภัาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกิดข้ึ�น

เงินปันผู้ล อนุมัติิโดย เงินปันผู้ลจำ่าย เงินปันผู้ลจำ่ายต่ิอหีุ้น
(พัันบาท) (บาท)

เงนิปนัผิลประจำาปี 2562 ท่�ประช่มสำามญัผิูถื้ึอห้่์น
เมื�อวนัท่� 21 เมษัายน 2563 40,819 0.125

รวมเงินปนัผิลสำำาห์รบัปี 2563 40,819 0.125

ภัาระผูกพันเกี�ยวิกับรายจ่ายฝ่่ายทุน

การคำาประกัน

คดีฟั้องรอ้ง

37.1

37.2

37.3

ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 กล่ม่บรษิัทัมร่ายจ่ายฝ่า่ยท่นจำานวนเงิน 
14.3 ลา้นบาท 1.0 ลา้นเห์รย่ญสำห์รฐัอเมรกิา 0.6 ลา้นยูโร 10.6 ลา้น
เยนญ่�ป่่น และ 111.9 ล้านรูปีซ้ึ่�งเก่�ยวข้องกับการซืึ่�อเครื�องจักรและ
แม่พิัมพ์ั (เฉีพัาะบรษิัทัฯ: 13.5 ลา้นบาท 0.4 ลา้นเห์รย่ญสำห์รฐัอเมรกิา 

ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2563 กล่่มบรษิััทม่ห์นังสำือคำาประกัน เพืั�อคำา
ประกันการใช้ไฟ้ฟ้้าและสำาธิารณูปโภคอื�น ๆ ซ้ึ่�งออกโดูยธินาคาร 
ในนามกล่ม่บรษิัทัเห์ลอือยู่เปน็จำานวนเงินรวม 20 ลา้นบาทและ 33 

TPAC Packaging India Private Limited อยู่ภายใต้่ข้อพิัพัาท
เก่�ยวกับเรื�องภาษั่สำรรพัสำามิต่และภาษ่ัการขายและการบริการ 
ซ้ึ่�งเกิดูจากห์มายประกาศท่�ไดู้รบัจากแผินกภาษัท่างออ้ม โดูยมห่์น่�สำนิ
ท่�อาจจะเกิดูข้�นจำานวน 14 ลา้นรปีู (31 ธินัวาคม 2562: 26 ลา้นรปีู) 

0.6 ล้านยูโร และ 4.8 ล้านเยนญ่�ป่่น) (31 ธิันวาคม 2562: 15.6
ลา้นบาท 0.1 ลา้นเห์รย่ญสำห์รฐัอเมรกิา และ 64.4 ลา้นรปีู เก่�ยวข้อง
กับการซืึ่�อเครื�องจักรและแม่พิัมพ์ั (เฉีพัาะบรษิัทัฯ: 13.2 ลา้นบาท))

ลา้นรปีู (เฉีพัาะบรษิัทัฯ: 14 ลา้นบาท) (31 ธินัวาคม 2562: 19 ลา้น
บาทและ 59 ลา้นรปีู (เฉีพัาะบรษิัทัฯ: 13 ลา้นบาท))

ในปจัจ่บนั คดูค่วามน่�อยู่ในระห์ว่างดูำาเนินการเก่�ยวกับข้อพิัพัาทท่�ศาล
ในประเทศอินเดู่ย ทั�งน่� ฝ่่ายบรหิ์ารของบรษิััทย่อยไดู้พัิจารณาต่ั�ง
ประมาณการห์น่�สำินสำำาห์รับผิลเสำ่ยห์ายท่�อาจจะเกิดูข้�นจากคดู ่
ดูงักลา่วไว้แลว้ จำานวนเงิน 11 ลา้นรูป ี(31 ธินัวาคม 2562: 11 ลา้นรูปี)
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38 ลำาดับชั�นข้องมูลค่ายุติธรรม
ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 กล่ม่บรษิัทัมส่ำนิทรพััยแ์ละห์น่�สำนิทางการเงินท่�วดัูมลูค่าดูว้ยมลูคา่ย่ติ่ธิรรมแยกแสำดูงต่ามลำาดูบัชั�นของมูลค่าย่ต่ธิิรรม ดูงัน่� 

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สนิทรพัยท์ี�วัิดมูลคา่ด้วิยมูลคา่ยุติธรรม      
สำนิทรพััยท์างการเงนิท่�วัดูมลูค่าดูว้ย
มลูค่าย่ต่ธิิรรมผ่ิานกำาไรห์รอืขาดูท่น
สำนิทรพััยท์างการเงนิห์มน่เว่ยนอื�น

สำญัญาขายเงนิต่ราต่า่งประเทศลว่งห์น้า - 0.2 - 0.2
สำนิทรพััยท่์�เกิดูจากสำทิธิใินการซืึ่�อห้่์นท่�
ผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ท่�ไม่มอ่ำานาจควบคม่ของ
บรษิัทัย่อยออกให้์แก่บรษิัทัฯ - - 8.8 8.8

งบกัารเงินรวม
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สนิทรพัยท์ี�วัิดมูลคา่ด้วิยมูลคา่ยุติธรรม      
สำนิทรพััยท์างการเงนิห์มน่เว่ยนอื�น

เงินลงท่นในกองท่นเปิดู - 6.3 - 6.3
สำนิทรพััย์ท่�เกิดูจากสำทิธิใินการซืึ่�อห้่์นท่�ผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ท่�
ไมม่อ่ำานาจควบคม่ของบรษิัทัย่อยออกให้์แก่บรษิัทัฯ - - 8.8 8.8

สนิทรพัยท์ี�เปิดเผยด้วิยมูลคา่ยุตธิรรม
ต่ราสำารอนพั่ันธิ์

สำญัญาขายเงินต่ราต่า่งประเทศลว่งห์น้า - 0.2 - 0.2

งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สนิทรพัยท์ี�วัิดมูลคา่ด้วิยมูลคา่ยุติธรรม      
สำนิทรพััยท่์�เกิดูจากสำทิธิใินการซืึ่�อห้่์นท่�ผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ท่�ไม่ม่
อำานาจควบคม่ของบรษิัทัย่อยออกให้์แกบ่รษิัทัฯ - - 8.8 8.8

สนิทรพัยท์ี�เปิดเผยด้วิยมูลคา่ยุตธิรรม
ต่ราสำารอนพั่ันธิ์

สำญัญาขายเงินต่ราต่า่งประเทศลว่งห์น้า - 0.2 - 0.2

(หน่วิย: ล้านบาท)

(หน่วิย: ล้านบาท)

(หน่วิย: ล้านบาท)

ณ วันท่�  31 ธินัวาคม 2562 กล่ม่บรษิัทัมส่ำนิทรพััย์และห์น่�สำนิท่�วัดูมลูคา่ดู้วยมูลค่าย่ต่ธิิรรมห์รอืเปิดูเผิยมูลคา่ย่ติ่ธิรรมแยกแสำดูงต่ามลำาดูบั
ชั�นของมลูคา่ย่ติ่ธิรรม ดัูงน่� 
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39 เครื�องมือทางการเงิน

ตราสารอนุพันธ์

วิัตถุืประสงค์และนโยบายการบรหิารควิามเสี�ยงทางการเงิน

ควิามเสี�ยงด้านเครดิต

ลูกหนี�การค้า

39.1

39.2

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
2563 2562 2563 2562

สำนิทรพััย์ต่ราสำารอนพั่ันธิ์
สำนิทรพััย์ต่ราสำารอนพั่ันธิท่์�ไม่ไดูก้ำาห์นดูให้์เปน็เครื�องมือ
ท่�ใช้ปอ้งกันความเสำ่�ยง
สำญัญาขายเงินต่ราต่า่งประเทศลว่งห์น้า 165 - 165 -
รวมสำนิทรพััย์ต่ราสำารอนพั่ันธิ์ 165 - 165 -

  (หน่วิย: พันบาท)

ตราสารอนุพันธ์ที�ไม่ได้กำาหนดให้เป็นเครื�องมือที�ใช้ป้องกันควิามเสี�ยง
บริษััทฯ ใช้สำัญญาขายเงินต่ราต่่างประเทศล่วงห์น้าเพืั�อบริห์าร
ความเสำ่�ยงในการทำาธิ่รกรรมบางสำ่วน โดูยเข้าทำาสำัญญาดัูงกล่าว 
ในช่วงเวลาท่�สำอดูคล้องกับความเสำ่�ยงจากอตั่ราแลกเปล่�ยนเงินต่รา

เครื�องมือทางการเงินท่�สำำาคัญของกล่่มบรษิััท ประกอบดู้วยเงินสำดู
และรายการเท่ยบเท่าเงินสำดู เงินฝ่ากท่�ธินาคารท่�ม่ภาระคำาประกัน  
ลูกห์น่�การค้าและลูกห์น่�อื�น เงินเบิกเกินบัญช่และเงินกู้ยืมระยะสำั�น
จากธินาคาร เจ้าห์น่�การค้าและเจ้าห์น่�อื�น เงินกู้ยืมระยะยาว และ 

กล่่มบริษััทม่ความเสำ่�ยงดู้านเครดูิต่ท่�เก่�ยวเนื�องกับลูกห์น่�การค้า 
เงินฝ่ากกับธินาคาร และเครื�องมือทางการเงินอื�น ๆ  โดูยจำานวนเงิน
สำูงสำ่ดูท่�กล่่มบรษิััทอาจต่้องสำูญเสำ่ยจากการให้์สำินเชื�อคือมูลค่าต่าม

กล่่มบริษััทบริห์ารความเสำ่�ยงโดูยใช้นโยบายและขั�นต่อนในการ
ควบค่มการให้์สำินเชื�ออย่างเห์มาะสำม จ้งไม่คาดูว่าจะเกิดูผิลขาดูท่น
ทางการเงินท่�ม่สำาระสำำาคัญ นอกจากน่� กล่่มบริษััทม่การติ่ดูต่าม
ยอดูคงค้างของลกูห์น่�การคา้อย่างสำมำาเสำมอ นอกจากน่� การให้์สำนิเชื�อ
ของกล่ม่บรษิัทัเปน็การให้์สำนิเชื�อแบบไม่กระจ่กตั่วสำงู เนื�องจากกล่ม่
บรษิัทัมฐ่านลกูคา้จำานวนมากและเปน็บรษิัทัท่�มชื่�อเสำย่ง

ต่่างประเทศของรายการอ้างอิง ซ้ึ่�งม่อาย่สำัญญาโดูยทั�วไปต่ั�งแต่่
เดูอืนมกราคม - มน่าคม 2564

ห้่์นกู้ระยะยาว กล่่มบรษิััทม่ความเสำ่�ยงทางการเงินท่�เก่�ยวข้องกับ
เครื�องมอืทางการเงินดัูงกลา่ว และมน่โยบายการบรหิ์ารความเสำ่�ยง 
ดูงัน่�

บัญช่ท่�แสำดูงอยู่ในงบแสำดูงฐานะการเงิน ยกเว้นต่ราสำารอน่พัันธิ ์
ซ้ึ่�งไดู้เปิดูเผิยจำานวนเงินสูำงสำ่ดูท่�กล่่มบริษััทอาจต้่องสำูญเสำ่ยไว้ใน
หั์วข้อความเสำ่�ยงดูา้นสำภาพัคลอ่ง

กล่่มบริษััทพิัจารณาการดู้อยค่าท่กวันสำิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
อัต่ราการต่ั�งสำำารองของผิลขาดูท่นดู้านเครดูิต่ท่�คาดูว่าจะเกิดูข้�น
คำานวณ โดูยพัจิารณาจากอาย่ห์น่�คงค้างนับจากวนัท่�ถึง้กำาห์นดูชำาระ                 
การคำานวณผิลขาดูท่นจากการดู้อยค่าดูา้นเครดิูต่ท่�คาดูว่าจะเกิดูข้�น
คำาน้งถ้ึงผิลของความน่าจะเปน็ ถ่ึวงนำาห์นักมลูค่าของเงินต่ามเวลา
และข้อมูลท่�ม่ความสำมเห์ต่่สำมผิลและสำามารถึสำนับสำน่นไดู้ท่�ม่อยู ่     
ณ วันท่�รายงานเก่�ยวกับเห์ต่ก่ารณ์ในอดูต่่ สำภาพัการณ์ปจัจ่บันและ
การคาดูการณ์สำภาวะเศรษัฐกิจในอนาคต่ 
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ควิามเสี�ยงด้านสภัาพคล่อง 

ควิามเสี�ยงด้านตลาด

กล่่มบริษััทม่การต่ิดูต่ามความเส่ำ�ยงจากการขาดูสำภาพัคล่องโดูย
การใช้เงินเบกิเกนิบัญช่ เงินกู้ยืมจากธินาคาร ห้่์นกู้ และสำญัญาเช่า 
ทั�งน่� กล่่มบริษััทม่ความสำามารถึในการเข้าถ้ึงแห์ล่งของเงินท่นท่�
ห์ลากห์ลายอย่างเพ่ัยงพัอ 

กล่ม่บรษิัทัมค่วามเสำ่�ยงดูา้นต่ลาดู 3 ประเภท ไดู้แก่ ความเสำ่�ยงจาก
อตั่ราแลกเปล่�ยน ความเสำ่�ยงจากอตั่ราดูอกเบ่�ย และความเสำ่�ยงจาก
ราคาสำินค้าโภคภัณฑ์์ กล่่มบริษััทไดู้เข้าทำาสำัญญาแลกเปล่�ยนเงิน

รายละเอ่ยดูการครบกำาห์นดูชำาระของห์น่�สำินทางการเงินท่�ไม่ใช่
ต่ราสำารอน่พัันธิ์และเครื�องมือทางการเงินท่�เป็นต่ราสำารอน่พัันธิ์
ของกล่ม่บรษิัทั ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 ซ้ึ่�งพิัจารณาจากกระแสำ    
เงินสำดูต่ามสำัญญาท่�ยังไม่คิดูลดูเป็นมูลค่าปัจจ่บัน รวมถ้ึงภาระ
ดูอกเบ่�ยจ่าย สำามารถึแสำดูงไดู้ดัูงน่�

ต่ราต่า่งประเทศ เพืั�อปอ้งกันความเสำ่�ยงจากอตั่ราแลกเปล่�ยนท่�เกดิูข้�น
จากการขายสำนิคา้

งบกัารเงินรวม
เม่่อ

ทวงถาม
ไม่เกัิน 

1 ปี 1 - 5 ปี
มากักัว่า 

5 ปี รวม
รายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เงินเบกิเกินบัญช่และเงินกู้ยืมระยะสำั�นจากธินาคาร 18,072 499,466 - - 517,538
เจ้าห์น่�การค้าและเจ้าห์น่�อื�น - 358,954 - - 358,954
ห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่า - 11,767 49,789 62,376 123,932
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธินาคาร - 196,696 858,267 - 1,054,963
ห้่์นกู้ระยะยาว - 123,902 457,709 - 581,611
รวิมรายการที�ไมใ่ช่ตราสารอนุพันธ์ 18,072 1,190,785 1,365,765 62,376 2,636,998

งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
เม่่อ

ทวงถาม
ไม่เกัิน 

1 ปี 1 - 5 ปี
มากักัว่า 

5 ปี รวม
รายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เงินเบกิเกินบัญช่และเงินกู้ยืมระยะสำั�นจากธินาคาร 18,072 452,027 - - 470,099
เจ้าห์น่�การค้าและเจ้าห์น่�อื�น - 179,013 - - 179,013
ห์น่�สำนิต่ามสำญัญาเช่า - 2,008 1,624 - 3,632
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธินาคาร - 196,696 858,267 - 1,054,963
รวิมรายการที�ไมใ่ช่ตราสารอนุพันธ์ 18,072 829,744 859,891 - 1,707,707

  (หน่วิย: พันบาท)

  (หน่วิย: พันบาท)
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ควิามเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
กล่่มบรษิััทม่ความเสำ่�ยงจากอัต่ราแลกเปล่�ยนท่�สำำาคัญอันเก่�ยวเนื�อง 
จากการขายสำินค้าเป็นเงินต่ราต่่างประเทศ โดูยกล่่มบรษิััทบรหิ์าร
ความเสำ่�ยงสำว่นให์ญ ่โดูยการเขา้ทำาสำญัญาขายเงินต่ราต่า่งประเทศ
ลว่งห์น้า ซ้ึ่�งสำญัญาโดูยสำว่นให์ญ่มอ่าย่ไม่เกนิห์น้�งปี

ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 กล่ม่บรษิัทัมส่ำญัญาซืึ่�อขายเงินต่ราต่า่งประเทศลว่งห์น้าคงเห์ลอื ดูงัน่�

ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 กล่ม่บรษิัทัมย่อดูคงเห์ลอืของ
สำนิทรพััย์และห์น่�สำนิทางการเงินท่�เปน็สำก่ลเงินต่ราต่า่งประเทศ ดูงัน่�

งบกัารเงินรวม
สนิทรพัย์ทางกัารเงิน หีนี�สินทางกัารเงิน อตัิราแลกัเปลี�ยนเฉลี�ย

สกัุลเงิน 2563 2562 2563 2562 2563 2562
(พััน) (พััน) (พััน) (พััน) (บาทต่่อห์น่วยเงินต่ราต่่างประเทศ)

เห์รย่ญสำห์รฐัอเมรกิา 2,796 2,657 526 597 30.0371 30.1540
ยูโร 161 3 57 42 36.8764 33.7311
ปอนดูส์ำเต่อรล์งิ 13 12 - - 40.6403 39.5217
ดูอลลารส์ำงิคโปร์ - - 6 - 22.6632 -
เดูอรแ์ฮีมสำห์รฐัอาห์รบัเอมิเรต่สำ์ - - 24 - 8.1774 -

งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
สนิทรพัย์ทางกัารเงิน หีนี�สินทางกัารเงิน อตัิราแลกัเปลี�ยนเฉลี�ย

สกัุลเงิน 2563 2562 2563 2562 2563 2562
(พััน) (พััน) (พััน) (พััน) (บาทต่่อห์น่วยเงินต่ราต่่างประเทศ)

เห์รย่ญสำห์รฐัอเมรกิา 993 1,072 31 431 30.0371 30.1540
ยูโร - - - 32 36.8764 33.7311
ดูอลลารส์ำงิคโปร์ - - 6 - 22.6632 -

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
อตัิราแลกัเปลี�ยนติามสญัญา

สกัุลเงิน จำำานวนที�ซ่ึ่�อ จำำานวนที�ขาย จำำานวนที�ซ่ึ่�อ จำำานวนที�ขาย วันครบกัำาหีนดติามสัญญา
(พััน) (พััน) (บาทต่่อห์น่วยเงินต่ราต่่างประเทศ)

เห์รย่ญสำห์รฐัอเมรกิา - 848 - 29.82 - 31.29 6 มกราคม 2564 - 29 มน่าคม 2564
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กล่่มบริษััทไม่ม่ผิลกระทบอย่างเป็นสำาระสำำาคัญต่่อกำาไรก่อนภาษั่
และสำ่วนของผิู้ถึือห้่์นจากการเปล่�ยนแปลงของมูลค่าย่ต่ิธิรรมของ
สำินทรพััย์และห์น่�สำินท่�เป็นตั่วเงิน รวมถ้ึงต่ราสำารอน่พัันธิ์ท่�เป็นเงิน 
ต่ราต่า่งประเทศท่�ไมไ่ดูก้ำาห์นดูให้์เปน็เครื�องมอืท่�ใช้ปอ้งกนัความเสำ่�ยง 

การวิเิคราะห์์ผลกระทบของการเปล่�ยนแปลงอตัราแลกเปล่�ยน 
ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2563 ท่�อาจเกิดูข้�นอย่างสำมเห์ต่่สำมผิลจาก 
การเปล่�ยนแปลงของอัต่ราแลกเปล่�ยนสำก่ลเงินต่ราต่่างประเทศ 
ในระยะเวลา 1 ปีข้างห์น้า โดูยกำาห์นดูให้์ตั่วแปรอื�นทั�งห์มดูคงท่�

ควิามเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย
กล่่มบรษิััทม่ความเสำ่�ยงจากอตั่ราดูอกเบ่�ยท่�สำำาคัญอนัเก่�ยวเนื�องกับ
เงินฝ่ากธินาคาร เงินฝ่ากท่�ธินาคารท่�ม่ภาระคำาประกัน เงินเบิกเกิน
บัญช่และเงินกู้ยืมระยะสำั�นจากธินาคาร เงินกู้ยืมระยะยาวจากธินาคาร 
และห้่์นกู้ระยะยาว สำินทรัพัย์และห์น่�สำินทางการเงินสำ่วนให์ญ่ม ่
อตั่ราดูอกเบ่�ยท่�ปรบัข้�นลงต่ามอตั่ราต่ลาดู ห์รอืมอ่ตั่ราดูอกเบ่�ยคงท่� 
ซ้ึ่�งใกลเ้คย่งกับอตั่ราต่ลาดูในปจัจ่บัน

ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2563 และ 2562 สำินทรัพัย์ทางการเงินและ
ห์น่�สำนิทางการเงินท่�สำำาคัญสำามารถึจัดูต่ามประเภทอตั่ราดูอกเบ่�ย และ 
สำำาห์รบัสำนิทรพััยแ์ละห์น่�สำนิทางการเงินท่�มอ่ตั่ราดูอกเบ่�ยคงท่�สำามารถึ
แยกต่ามวนัท่�ครบกำาห์นดู ห์รอืวนัท่�มก่ารกำาห์นดูอตั่ราดูอกเบ่�ยให์ม่ 
(ห์ากวันท่�มก่ารกำาห์นดูอตั่ราดูอกเบ่�ยให์ม่ถ้ึงก่อน) ไดู้ดูงัน่�

งบกัารเงินรวม
ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563

อตัิราดอกัเบี�ยคงที� อตัิราดอกัเบี�ย 
ปรบัข่�นลงติาม

ราคาติลาด
ไมม่อีตัิรา 
ดอกัเบี�ย รวม

อตัิราดอกัเบี�ย 
ที�แท้จำรงิภายใน 1 ปี 1-5 ปี
(รอ้ยละต่่อป่)

สนิทรพัย์ทางการเงิน
เงินสำดูและรายการเท่ยบเท่าเงินสำดู - - 173 23 196 ห์มายเห์ต่ ่8
ลกูห์น่�การค้าและลกูห์น่�อื�น - - - 826 826 -
เงินฝ่ากท่�ธินาคารท่�มภ่าระคำาประกัน 23 - - - 23 ห์มายเห์ต่ ่13

23 - 173 849 1,045

หนี�สินทางการเงิน
เงินเบกิเกินบัญช่และเงินกู้ยืม
ระยะสำั�นจากธินาคาร 515 - - - 515 ห์มายเห์ต่ ่19
เจ้าห์น่�การค้าและเจ้าห์น่�อื�น - - - 359 359 -
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธินาคาร - - 958 - 958 ห์มายเห์ต่ ่22
ห้่์นกู้ระยะยาว 76 390 - - 466 ห์มายเห์ต่ ่23

591 390 958 359 2,298

 (หน่วิย: ล้านบาท)

ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2562 กล่ม่บรษิัทัมส่ำญัญาซืึ่�อขายเงินต่ราต่า่งประเทศลว่งห์น้าคงเห์ลอื ดูงัน่�

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
อตัิราแลกัเปลี�ยนติามสญัญา

สกัุลเงิน จำำานวนที�ซ่ึ่�อ จำำานวนที�ขาย จำำานวนที�ซ่ึ่�อ จำำานวนที�ขาย วันครบกัำาหีนดติามสญัญา
(พััน) (พััน) (บาทต่่อห์น่วยเงินต่ราต่่างประเทศ)

เห์รย่ญสำห์รฐัอเมรกิา - 878 - 30.10 - 30.58 2 มกราคม 2563 - 2 พัฤศจิกายน 2563
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งบกัารเงินรวม
ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562

อตัิราดอกัเบี�ยคงที� อตัิราดอกัเบี�ย 
ปรบัข่�นลงติาม

ราคาติลาด
ไมม่อีตัิรา 
ดอกัเบี�ย รวม

อตัิราดอกัเบี�ย 
ที�แท้จำรงิภายใน 1 ปี 1-5 ปี
(รอ้ยละต่่อป่)

สนิทรพัย์ทางการเงิน
เงินสำดูและรายการเท่ยบเท่าเงินสำดู - - 8 27 35 ห์มายเห์ต่ ่8
เงินฝ่ากประจำา
อาย่ระห์ว่าง 3 เดืูอน ถ้ึง 1 ปี 49 - - 7 56 ห์มายเห์ต่ ่9
ลกูห์น่�การค้าและลกูห์น่�อื�น - - - 784 784 -
เงินฝ่ากท่�ธินาคารท่�มภ่าระคำาประกัน 26 - - - 26 ห์มายเห์ต่ ่13
เงินฝ่ากประจำาอาย่มากกว่า 1 ปี - 9 - - 9 ห์มายเห์ต่ ่9

75 9 8 818 910

หนี�สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสำั�นจากธินาคาร 377 - - - 377 ห์มายเห์ต่ ่19
เจ้าห์น่�การค้าและเจ้าห์น่�อื�น - - - 293 293 -
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธินาคาร 21 65 661 - 747 ห์มายเห์ต่ ่22
ห้่์นกู้ระยะยาว 54 464 - - 518 ห์มายเห์ต่ ่23

452 529 661 293 1,935

งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563

อตัิราดอกัเบี�ยคงที� อตัิราดอกัเบี�ย 
ปรบัข่�นลงติาม

ราคาติลาด
ไมม่อีตัิรา 
ดอกัเบี�ย รวม

อตัิราดอกัเบี�ย 
ที�แท้จำรงิภายใน 1 ปี 1-5 ปี
(รอ้ยละต่่อป่)

สนิทรพัย์ทางการเงิน
เงินสำดูและรายการเท่ยบเท่าเงินสำดู - - 3 3 6 ห์มายเห์ต่ ่8
ลกูห์น่�การค้าและลกูห์น่�อื�น - - - 394 394 -

- - 3 397 400

หนี�สินทางการเงิน
เงินเบกิเกินบัญช่และเงินกู้ยืม
ระยะสำั�นจากธินาคาร 468 - - - 468   ห์มายเห์ต่ ่19
เจ้าห์น่�การค้าและเจ้าห์น่�อื�น - - - 179 179 -
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธินาคาร - - 958 - 958 ห์มายเห์ต่ ่22

468 - 958 179 1,605

 (หน่วิย: ล้านบาท)

 (หน่วิย: ล้านบาท)
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งบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562

อตัิราดอกัเบี�ยคงที� อตัิราดอกัเบี�ย 
ปรบัข่�นลงติาม

ราคาติลาด
ไมม่อีตัิรา 
ดอกัเบี�ย รวม

อตัิราดอกัเบี�ย 
ที�แท้จำรงิภายใน 1 ปี 1-5 ปี
(รอ้ยละต่่อป่)

สนิทรพัย์ทางการเงิน
เงินสำดูและรายการเท่ยบเท่าเงินสำดู - - 5 2 7 ห์มายเห์ต่ ่8
ลกูห์น่�การค้าและลกูห์น่�อื�น - - - 358 358 -

- - 5 360 365

หนี�สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสำั�นจากธินาคาร 348 - - - 348   ห์มายเห์ต่ ่19
เจ้าห์น่�การค้าและเจ้าห์น่�อื�น - - - 159 159 -
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธินาคาร - - 661 - 661 ห์มายเห์ต่ ่22

348 - 661 159 1,168

 (หน่วิย: ล้านบาท)

การวิิเคราะห์ผลกระทบข้องการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ย

ควิามเสี�ยงจากราคาเม็ดพลาสติก

กล่่มบริษััทไม่ม่ผิลกระทบอย่างเป็นสำาระสำำาคัญต่่อกำาไรก่อนภาษั่
และสำ่วนของผิู้ถึือห้่์นจากการเปล่�ยนแปลงของมูลค่าย่ต่ิธิรรมของ
สำินทรพััย์และห์น่�สำินท่�เป็นต่ัวเงินท่�ม่อัต่ราดูอกเบ่�ยท่�ปรบัข้�นลงต่าม 

กล่ม่บรษิัทัไดู้รบัผิลกระทบจากความผัินผิวนของราคาเม็ดูพัลาสำต่กิ 
เนื�องจากในการดูำาเนินงานของกล่ม่บรษิัทัต้่องมก่ารซืึ่�อเม็ดูพัลาสำต่กิ
ซ้ึ่�งเปน็วตั่ถ่ึดูบิห์ลกัเพืั�อนำามาใช้ในการผิลติ่ กล่ม่บรษิัทัจ้งมค่วามเสำ่�ยง
ต่อ่การเปล่�ยนแปลงของราคาเมด็ูพัลาสำต่กิจากยอดูซืึ่�อเมด็ูพัลาสำต่กิ
ท่�คาดูการณ์ไว้

อัต่ราต่ลาดู ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2563 ท่�อาจเกิดูข้�นอย่างสำมเห์ต่่
สำมผิลจากการเปล่�ยนแปลงของอตั่ราดูอกเบ่�ยในระยะเวลา 1 ปีขา้งห์น้า 
โดูยกำาห์นดูให้์ตั่วแปรอื�นทั�งห์มดูคงท่�

คณะกรรมการของกล่ม่บรษิัทัไดูพั้ัฒนาและกำาห์นดูกลย่ทธิก์ารบรหิ์าร
ความเสำ่�ยงเก่�ยวกับความเสำ่�ยงจากราคาเม็ดูพัลาสำต่ิกโดูยไดู้ม ่
การเจรจาต่กลงกับลูกค้าในเรื�องของการปรบัราคาขายสำินค้าต่าม
ราคาเม็ดู

พัลาสำต่กิท่�เปล่�ยนแปลงรายไต่รมาสำ และไดู้กระจายความเสำ่�ยงดู้วย
การซืึ่�อเม็ดูพัลาสำต่กิจากผิูจ้ำาห์น่ายห์ลายรายในประเทศ  
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มูลค่ายุติธรรมข้องเครื�องมือทางการเงิน

การกระทบยอดรายการสินทรพัย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินที�วิัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำา
และมีลำาดับชั�นข้องมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี�

39.3

39.4

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินสำ่วนให์ญ่ของกล่่มบริษััทจัดูอยู่ใน
ประเภทระยะสำั�นห์รือม่อัต่ราดูอกเบ่�ยใกล้เค่ยงกับอัต่ราดูอกเบ่�ย 
ในต่ลาดู กล่่มบรษิััทจ้งประมาณมูลค่าย่ต่ิธิรรมของเครื�องมือทาง 

การเงินใกลเ้คย่งกับมลูคา่ต่ามบัญช่ท่�แสำดูงในงบแสำดูงฐานะการเงิน 
กล่ม่บรษิัทัมวิ่ธิก่ารและสำมมติ่ฐานท่�ใช้ในการประมาณมูลคา่ย่ต่ธิิรรม
ของเครื�องมอืทางการเงิน ดูงัน่�

ในระห์ว่างปีปจัจ่บัน ไม่มก่ารโอนรายการระห์ว่างลำาดัูบชั�นของมลูคา่ย่ติ่ธิรรม

ข้อสำมมต่ฐิานห์ลกัท่�ใช้ในการวัดูมลูคา่ย่ติ่ธิรรมสำรป่ไดู้ดัูงน่�

สำนิทรพััย์และห์น่�สำนิทางการเงินท่�จะครบกำาห์นดูในระยะเวลาอนัสำั�น 
ไดู้แก่ เงินสำดูและรายการเท่ยบเท่าเงินสำดู ลกูห์น่� เจ้าห์น่� และเงินเบิก
เกินบัญช่และเงินกู้ยืมระยะสำั�นจากธินาคาร แสำดูงมูลค่าย่ต่ิธิรรม
โดูยประมาณต่ามมลูคา่ต่ามบัญช่ท่�แสำดูงในงบแสำดูงฐานะการเงิน

ห้่์นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่�จ่ายดูอกเบ่�ยในอตั่ราใกลเ้ค่ยงกับอตั่รา
ดูอกเบ่�ยในต่ลาดู แสำดูงมูลค่าย่ต่ิธิรรมโดูยประมาณต่ามมูลค่าต่าม
บัญช่ท่�แสำดูงในงบแสำดูงฐานะการเงิน

ต่ราสำารอน่พัันธิ์แสำดูงมูลค่าย่ต่ิธิรรมซ้ึ่�งคำานวณโดูยใช้เทคนิคการ
คิดูลดูกระแสำเงินสำดูในอนาคต่และแบบจำาลองต่ามทฤษัฎ่ในการ
ประเมินมูลค่า ซ้ึ่�งข้อมลูท่�นำามาใช้ในการประเมินมูลค่าสำว่นให์ญ่เปน็
ขอ้มูลท่�สำามารถึสำงัเกต่ไดูใ้นต่ลาดูท่�เก่�ยวข้อง เช่น อตั่ราแลกเปล่�ยน
ทันท่ อัต่ราแลกเปล่�ยนล่วงห์น้าของเงินต่ราต่่างประเทศ เป็นต่้น 
กล่่มบริษััทไดู้คำาน้งถ้ึงผิลกระทบของความเสำ่�ยงดู้านเครดูิต่ของ 
คูส่ำญัญาในการประมาณมูลคา่ย่ติ่ธิรรมของต่ราสำารอนพั่ันธิ์

ห้่์นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่�จ่ายดูอกเบ่�ยในอตั่ราคงท่� แสำดูงมูลค่า
ย่ต่ธิิรรมโดูยการคำานวณมูลคา่ปจัจ่บนัของกระแสำเงินสำดูจ่ายในอนาคต่ 
คิดูลดูดู้วยอัต่ราดูอกเบ่�ยโดูยประมาณในต่ลาดูปัจจ่บัน สำำาห์รบัเงิน
กู้ยืมท่�มเ่งื�อนไขใกลเ้คย่งกัน

1

3 4

2

งบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพาะกัิจำกัาร
สินทรพัย์ที�เกิัดจำากัสิทธใินกัารซ่ึ่�อหุ้ีน
ที�ผูู้้มส่ีวนไดเ้สียที�ไมมี่อำานาจำควบคมุ

ของบรษิัทัย่อยออกัให้ีแก่ับรษิัทัฯ รวม
ยอดูคงเห์ลอื ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2562 8.8 8.8
ยอดูคงเห์ลอื ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2563 8.8 8.8

(หน่วิย: ล้านบาท)

เคร่�องมอ่ทางกัารเงิน
เทคนิคกัาร
วัดมลูค่า

ขอ้มูลที�ไม่
สามารถสังเกัติ
ไดที้�มนัียสำาคัญ อตัิราที�ใช้

ความออ่นไหีวที�มต่ีิอกัาร 
เปลี�ยนแปลงในข้อมูล

สำนิทรพััย์ท่�เกิดูจากสำทิธิใินการซืึ่�อห้่์นท่�
ผิูม้ส่ำว่นไดูเ้สำย่ท่�ไมม่อ่ำานาจควบคม่ของบรษิัทัย่อย
ออกให้์แก่บรษิัทัฯ

Black 
Scholes 

Model
ราคาห้่์น

และราคาใช้สำทิธิิ

0.16 เดูอรแ์ฮีม
สำห์รฐัอาห์รบั
เอมิเรต่สำ/์ห้่์น

ราคาห้่์นและราคาใช้สำทิธิิ
เพิั�มข้�น (ลดูลง) 1% จะทำาให์้
มลูคา่ย่ต่ธิิรรมเพิั�มข้�น (ลดูลง) 
เปน็จำานวนเงิน 0.1 ลา้นบาท

ANNUAL REPORT 2020 163



วัต่ถ่ึประสำงค์ในการบริห์ารจัดูการท่นท่�สำำาคัญของกล่่มบริษััทคือ
การจัดูให้์ม่ซ้ึ่�งโครงสำร้างท่นท่�เห์มาะสำมเพืั�อสำนับสำน่นการดูำาเนิน
ธิ่รกิจของกล่่มบรษิััทและเสำรมิสำรา้งมูลค่าการถืึอห้่์นให้์กับผิู้ถืึอห้่์น

เมื�อวันท่� 25 ก่มภาพัันธิ ์2564 ท่�ประช่มคณะกรรมการบรษิัทัฯ มม่ติ่
ให้์เสำนอต่่อท่�ประช่มผิู้ถืึอห้่์นสำามัญประจำาปีของบรษิััทฯ เพืั�ออน่มัต่ิ
การจ่ายเงินปันผิลจากผิลการดูำาเนินงานสำำาห์รบัปี 2563 ในอัต่รา

งบการเงินน่�ไดูร้บัอนมั่ต่ใิห้์ออกโดูยคณะกรรมการบรษิัทัฯ เมื�อวันท่� 25 กม่ภาพัันธิ ์2564

40

41

42

การบรหิารจัดการทุน 

เหตุการณ์ภัายหลังรอบระยะเวิลารายงาน

การอนุมัติงบการเงิน

โดูย ณ วันท่� 31 ธินัวาคม 2563 กล่ม่บรษิัทัมอ่ตั่ราสำว่นห์น่�สำนิต่อ่ทน่
เท่ากับ 1.22:1 (2562: 1.37:1) และเฉีพัาะบรษิัทัฯ มอ่ตั่ราสำว่นห์น่�สำนิ
ต่อ่ท่นเท่ากับ 0.81:1 (2562: 0.62:1)

ห้่์นละ 0.292 บาท คดิูเปน็จำานวนเงิน 95.4 ลา้นบาท เงินปนัผิลน่�จะ
จ่ายและบันท้กบัญช่ภายห์ลังจากท่�ไดู้รบัอน่มัต่ิจากท่�ประช่มผิู้ถืึอ
ห้่์นสำามัญประจำาปีของบรษิัทัฯแลว้

164 THAI PLASPAC PLC.










