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บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย 
จ�ากัด (มหาชน)
รายงานประจ�าปี 2558
สารบัญ

ข้อมูลส�าคัญทางการด�าเนินงานP.2

สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ P.5

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท P.6

ปฏิทินเหตุการณ์ P.7

คณะกรรมการบริษัท P.10

โครงสร้างการจัดการ P.16

โครงสร้างทุน P.30

TPAC กับรางวัลความส�าเร็จ ในปี 2559 P.32

กลยุทธ์ และภาพรวมการประกอบธุรกิจ P.34

ลักษณะการประกอบธุรกิจ P.35

การวิเคราะห์ และค�าอธิบายของฝ่ายบริหาร (MD&A) P.38

ปัจจัยความเสี่ยง / การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง P.43

รายการระหว่างกัน P.47

รายงานการก�ากับดูแลกิจการ P.49

ความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืน P.56

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย P.64

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ P.70

รายงานผู้สอบบัญชี และงบการเงิน P.71
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ข้อมูลส�ำคัญ
ทำงกำร
ด�ำเนินงำน

ข้อมูลส�าคัญทางการด�าเนินงาน (หน่วย ล้านบาท)

2557 2558 2559

รายได้ 1,686 1,596 1,534

ก�าไรขั้นต้น 250 264 268

อัตราก�าไรขั้นต้น 14.8% 16.6% 17.5%

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคา 246.8 269.2 257.1

อัาตราก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคา 14.6% 16.9% 16.8%

ก�าไรสุทธิ 93 104 105

อัตราก�าไรสุทธิ 5.5% 6.5% 6.8%

หนี้สินสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.3 0.2 0.1

ผลตอบแทนของเงินลงทุน* 13.6% 15.1% 12.0%

* ผลตอบแทนของเงินลงทุนในปี 2559 ลดลงอันเนื่องมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ์ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ์ใน

ปี 2559



กําไรขั้นต้น
(หน่วย : ล้านบาท)

2559

268264250

25582557 255925582557

255925582557

กําไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)

10593 104

ส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย : ล้านบาท)

1010768691

255925582557

Net Debt / Equity
(times)

0.10.20.3
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เควิน คูมาร์ ชาร์มาร์ 
ประธานกรรมการ

ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 
กรรมการผู้จัดการ



Message from Chairman & CEO  and Managing Director

เรียน ผู้ถือหุ้น

ปี 2559 นับเป็นปีที่แห่งการปรับตัวของบริษัท แม้ว่าสภาวะการบริโภคในประเทศที่เบาบาง เรายังคงมี EBITDA Margin 
ที่ร้อยละ 16.8 และมียอดขายจากการผลิตเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 1 ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 หรือ 104.9 ล้านบาท

แนวโน้มท่ีดีของธุรกิจของเราคือโครงการใหม่ๆ ท่ีเราได้รับมาด�าเนินงานในปี 2559 (บางส่วนจะเร่ิมต้นด�าเนินงานในปี 
2560) ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นน�าของโลก การมอบโครงการเหล่านี้ให้ไทยพลาสแพครับผิด
ชอบดูแลแสดงให้เห็นว่า ลูกค้ายังคงไว้วางใจเราในฐานะบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดทรงรูปส�าหรับสินค้าอุปโภค
บริโภคชั้นน�าของประเทศไทย และเราได้ให้ความส�าคัญอย่างจริงจังกับความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้นี้ แม้ว่าเราจะเป็นผู้
ผลิตขนาดเล็ก (เมื่อเปรียบเทียบขนาดอุตสาหกรรมของเรากับบริษัทระดับโลกที่ด�าเนินงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน) แต่
บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี และการสร้างฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของเรานั้นอยู่ในระดับสากล ความไว้วางใจ
อย่างต่อเนื่องจากลูกค้านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี

พื้นที่ผลิตของโรงงานในกรุงเทพมหานครของเรานั้นเต็มไปด้วยกิจกรรมการผลิตมากมาย จากการที่เราน�าเสนอเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อรองรับโครงการใหม่ดังกล่าวให้มากขึ้น ฐานการผลิตของเรา มีการเร่ิมใช้หุ่นยนต์ในระบบหยิบจับและบรรจุ 
ซึ่งถือเป็นก้าวต่อไปของวิวัฒนาการของเราในฐานะผู้น�าด้านโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดทรงรูปส�าหรับสินค้าอุปโภค
บริโภค ความมุ่งมั่นในการลงทุนและความสามารถในการเลือกสรรและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมของเราน้ี ช่วยให้เรา
รักษาต�าแหน่งผู้น�าในอุตสาหกรรมพลาสติกชนิดแข็งส�าหรับสินค้าอุปโภคบริโภค 

นอกจากนี้ เรายังรู้สึกภาคภูมิใจในบทบาทการมีส่วนร่วมเชิงรุกกับลูกค้าของเราเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมผ่านการ
สร้างฐานการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น�้าหนักเบา ที่มึคุณสมบัติการใช้งานที่ทัดเทียมกัน แต่มีการใช้วัตถุดิบลดลง ส่งผล
ให้ค่าใช้จ่ายลดลง และทีส่�าคญัคอื ท�าให้ผลติภณัฑ์ทรงความยัง่ยนืต่อโลกของเรามากขึน้ มลูค่าเพิม่จากความเชีย่วชาญทาง
เทคนิคน้ีเป็นส่วนประกอบส�าคญัในดเีอน็เอของเรา และจากการลงทนุอย่างต่อเน่ืองในด้านการสร้างฐานการวจิยัและพฒันา 
ท�าให้เราเพิ่มระดับความใกล้ชิดกับลูกค้ามากข้ึน พร้อมรองรับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
ทรงรูปที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5

จากการที่อุตสาหกรรมของเราอยู่ในสถานะการเติบโตอย่างม่ันคง การผสมผสานของวัฒนธรรมการจัดการเชิงรุกที่ได้รับ
การสนบัสนนุจากความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน เราจงึมัน่ใจว่าบริษทั จะสร้างฐานลกูค้าและผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เข้ามาเพ่ิมความ
หลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับประเด็นที่น่าสนใจในความมุ่งมั่นที่จะเติบโตด้วยปัจจัยภายนอกน้ัน เรายังคงยึดมั่นต่อกลยุทธ์การเพ่ิมมูลค่าด้วย
การควบรวมกิจการ  เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีคร่ึงต้ังแต่ที่บริษัทได้แจ้งถึงความมุ่งมั่นของเราในการเติบโตด้วยปัจจัยภายนอก 
(Inorganic Growth) แม้ตอนนี้เราจะยังไม่ถึงเป้าหมายที่แท้จริง แต่ขอรับรองได้ว่า เราได้ใช้เวลาไปอย่างคุ้มค่าที่สุด การ
เรียนรู้โอกาสในการเติบโตนับครั้งไม่ถ้วนท�าให้เราได้ขยายมุมมองและมีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่ออุตสาหกรรมที่เราก�าลัง
ด�าเนินธุรกิจอยู่ และได้บรรลุถึงความชัดเจนยิ่งข้ึนในแง่ของทิศทางท่ีเราต้องการจะเป็น ทุกข้อตกลงท่ีเราท�า และทุกคร้ัง
ที่เราด�าเนินงาน จะเป็นตัวก�าหนดการเปล่ียนแปลงของบริษัท เราได้สร้างเสริมกลุ่มผู้บริหารของเรา เพ่ือให้เกิดความเชื่อ
มั่นว่า เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโอกาสให้เกิดเป็นผลประโยชน์ทันทีที่โอกาสนั้นมาถึง งบดุลของเรายังคงแข็งแกร่ง เพียบ
พร้อม และเราพร้อมเสมอ กับการลงทุนขยายธุรกิจ

ขอขอบคุณทุกท่านส�าหรับการสนับสนุนเรื่อยมา

เควิน คูมาร์ ชาร์มาร ์

ประธานกรรมการ

ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 
กรรมการผู้จัดการ 5
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

สัญลักษณ์ : TPAC

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา รวมถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ตามรูป

แบบของลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรม

Website : www.thaiplaspac.com

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0107547000575

วันที่ก่อตั้งบริษัท : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2526 

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

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

ส�าหรับงวดปีการเงิน : สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :

77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

10150 

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

ที่ตั้งสาขา 0001 :

3–3/1 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 10150 

โทรศัพท์  02-892-0261-4

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

ผู้สอบบัญชี :

คุณพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ

นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด 

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์  02 264 0777

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย :

นายพัสกร  กุลธัมนงค์ (กรรมการ และหัวหน้าทนายความส�านักงาน)

นายธนากร หนูสัมฤทธ์ (กรรมการและทนายความประจ�าส�านักงาน)

นายพศินภูมิ จิตกล้า (ทนายความประจ�าส�านักงาน)

บริษัท ส�านักงานกฎหมายขุนพล แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด

เลขที่174/137 หมู่ที่ 6 ซอยพระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมด�า 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

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

นักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัทและ Head of 

Compliance  :

นายอโลค  กุมาร์  โกธาริ,  kothari@thaiplaspac.com

นางสาวอนงค์  สมพิทยานุรักษ์,  anong@thaiplaspac.com



ปฏิทินเหตุกำรณ์  ประจ�ำปี 2559

22 ม.ค.
ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทสําหรับแผนธุรกิจ 
ประจําปี 2559

21 เม.ย.

29 ก.พ.

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1 / 2559

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจําไตรมาสที่ 4 / 2558

11 พ.ค.
ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประจําไตรมาสที่ 1 / 
2559

19 พ.ค.
กําหนดการจ่าย
เงินปนัผลประจําปี 2558

10 ส.ค.
ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประจําไตรมาสที่ 2 / 
2559

15 ส.ค.
ร่วมงาน 
Opportunity Day 
ประจําปี 2559 
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

8 ก.ย.
กําหนดการจ่ายเงินปนัผล
ระหว่างกาลประจําปี
2559

9 พ.ย.
ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทและคณะ
กรรมการ ตรวจสอบ 
ประจําไตรมาสที่ 3 / 
2559
และประชุมคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน ครั้งที่ 1 / 
2559

15 พ.ย.
ประชุมคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 
ครั้งที่ 1 / 2559
และประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
ครั้งที่ 1 / 2559

15 ธ.ค.
ประชุมคณะกรรมการบริษัทสําหรับแผนงบประมาณ 
ประจําปี 2560 และประชุมคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 / 2559
และประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ครั้งที่ 2 / 2559
และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ครั้งที่ 2 / 2559

 รู้สึกภาคภูมิใจในบทบาทการมีส่วนร่วมเชิง
รุกกับลูกค้าของเราเพ่ือส่งมอบผลลัพธ์ที่
เป็นรูปธรรมผ่านการสร้างฐานการวิจัยและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์น�้าหนักเบา
สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

7
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นำย เควิน คูมำร์ ชำร์มำ

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการ 
กรรมการบริหาร

อายุ 33 ปี
ครบวาระ และแต่งตั้งเข้ามาใหม่วันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559

การศึกษา
 - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical 
Trading and Finance, Cass Business School มหาวิทยาลัย 
City สหราชอาณาจักร

 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
วิศกรรมโยธา University College London สหราชอาณาจักร

หลักสูตรการอบรม
 - หลักสูตร Director Certification Program รุ่น
ที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประเทศไทย

ประวัติการท�างาน

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

ต�าแหน่งกรรมการ  
(ในบริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
ไม่มี

หน่วยงานอืน่ๆ
2556 – 2557  Associate Director, European Special 
Situations, La Salle Investment Management ลอนดอน 
สหราชอาณาจักร

2553 – 2556 Associate, European Distressed Debt 
Acquisitions, Colony Capital, ลอนดอน สหราชอาณาจักร

2550 – 2553, Analyst, Fixed Income Trading Division, 
Credit Suisse, ลอนดอน สหราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559
ไม่มี



นำย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ

ต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ

ประเภทกรรมการ 
กรรมการบริหาร

อายุ 57 ปี
ครบวาระและแต่งตั้งเข้ามาใหม่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

การศึกษา
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
สาขาวิศวกรรม เครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม
 - หลักสูตร Director Certification Program รุ ่น
ที่ 51/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประเทศไทย

ประวัติการท�างาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ต�าแหน่งกรรมการ (ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 
2528 – ปัจจุบัน บริษัทพลาสติค และ หีบห่อไทย จ�ากัด 
มหาชน กรรมการผู้จัดการ

ต�าแหน่งกรรมการ  
(ในบริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559
10,560,000 หุ้น
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คณะ
กรรมกำร
บริษัท
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นำย อำนิล กุมำร์ โคลิ
ต�าแหน่ง: กรรมการบริหาร (ด้านเทคนิค)

ประเภทกรรมการ: กรรมการบริหาร

อาย:ุ 56 ปี

วันทีเ่ข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ: 
29 กุมภาพันธ์ 2559

การศึกษา: 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัย 

Pune ประเทศอินเดีย

เทคโนโลยบัีณฑติ Harcourt Butler Technological Institute มหาวทิยาลยั 

Kanpur ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม

ไม่มี

ประวัติการท�างาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ต�าแหน่งกรรมการ  
(ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 

2559 – ปัจจุบัน

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการบริหาร

ต�าแหน่งกรรมการ 
(ในบริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

2541 - 2558

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด

กรรมการบริหาร (ด้านเทคนิค)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

ไม่ม ี

นำง อำรำธนำ โลเฮีย ชำร์มำ
ต�าแหน่ง: กรรมการ

ประเภทกรรมการ: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อาย:ุ 31 ปี

วันทีเ่ข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ: 
9 ตุลาคม 2558

การศึกษา: 
วิทยาศาตร์บัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ Babson College  

รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2015

ประวัติการท�างาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ต�าแหน่งกรรมการ  
(ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 

2558 – ปัจจุบัน

บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการ

ต�าแหน่งกรรมการ 
(ในบริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

ไม่มี

หน่วยงานอืน่ๆ

2551 - ปัจจุบัน

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจขนสัตว์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

ไม่ม ี



นำย ยำโชวำดัน โลเฮีย 
ต�าแหน่ง: กรรมการ

ประเภทกรรมการ: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อาย:ุ 29 ปี

วันทีเ่ข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ: 

12 ตุลาคม 2558

การศึกษา: 
Bachelor of Engineering Business Management, Warwick Business 

School, Warwickshire, ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2015 สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการท�างาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ต�าแหน่งกรรมการ  
(ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 

2558 – ปัจจุบัน

บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการ

ต�าแหน่งกรรมการ 
(ในบริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

2552 – 2555
บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จ�ากัด

กรรมการผู้จัดการ

หน่วยงานอืน่ๆ

2555– ปัจจุบัน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สโกลบอล  

เซอร์วิสเซส จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้อ�านวยการด้านพาณิชย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

ไม่ม ี

VISION
To be a world class plastic 
packaging company with 
a leadership in high 
growth markets .

OUR BRAND 
VALUES
• Partnership Focused 

• Quality in Consistency

• Rigid Plastic 
Innovation

• Passionate 
Professionals

• Governance
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นำย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
ต�าแหน่ง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

อาย:ุ 59 ปี

วันทีเ่ข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ: 

9 ตุลาคม 2558

การศึกษา: 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Texas A&M University รัฐเทกซัส  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 21/2003 สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 18/2005 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย

ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10/2010

ประวัติการท�างาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ต�าแหน่งกรรมการ  
(ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 

2558 – 

ปัจจุบัน

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2555 – 

ปัจจุบัน

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ�ากัด (มหาชน) 

ประเทศไทย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2548 - 

ปัจจุบัน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

ประเทศไทย

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาล

2547 - 

ปัจจุบัน

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ�ากัด 

(มหาชน) ประเทศไทย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2545 – 

ปัจจุบัน

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ประเทศไทย

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจ

รายกลาง

ต�าแหน่งกรรมการ 
(ในบริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

ไม่ม ี



นำย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 
ต�าแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
อาย:ุ 46 ปี

วันทีเ่ข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ: 

9 พฤศจิกายน 2559

การศึกษา: 
MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of 

Technology (MIT),Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program  รุ่นที่ 72/2006 สมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการท�างาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ต�าแหน่งกรรมการ  
(ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 

2559 – ปัจจุบัน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 

จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท

2558 – ปัจจุบัน

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2543 – ปัจจุบัน
บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ

ต�าแหน่งกรรมการ 
(ในบริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2559

ไม่มี

นำย กรำนต์ ฉำยำวิจิตรศิลป์
ต�าแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
อาย:ุ 45 ปี

วันทีเ่ข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ: 

12 ตุลาคม 2558

การศึกษา: 
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  

สถาบันพระปกเกล้า

The Executive Management Academy, University of California,  

Los Angeles

รัฐประศาสน์ศาสตร มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2016 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท�างาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) 

ต�าแหน่งกรรมการ  
(ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 

2558 – ปัจจุบัน

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด

(มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน

2550 - ปัจจุบัน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 

ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร

ต�าแหน่งกรรมการ 
(ในบริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2559

ไม่มี
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โครงสร้ำง
กำรจัดกำร โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 

4 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ผอ. สายการเงิน
และบริหาร

ผอ. สายการตลาด* ผอ. สายโลจิสติกผอ. สายการผลิต

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านเทคนิค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ด้านวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

* ..ณ ปจัจุบันหลังจากปิดรอบบัญชี ก่อนส่ง 56-1 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนตาแหน่งผู้บริหารจากผู้อานวยการสายการตลาด
เป็นผู้อานวยการฝา่ยพัฒนาธุรกิจ



คณะกรรมกำรบริษัท

ตามมตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที ่3/2547 ณ วันที ่21 พฤษภาคม 2547, มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2548 
ณ วันที่ 27 เมษายน 2548 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริษัท จ�านวน 8 ท่านดังต่อไปนี้ 

ล�าดับที่  รายชือ่  ต�าแหน่ง

จ�านวนครัง้

ทีเ่ข้าร่วม

ประชุมในปี 

2558

จ�านวนครัง้

ทีเ่ข้าร่วม

ประชุมในปี 

2559

วันที่
กรรมการได้
รับการแต่ง
ตัง้

วันที่
กรรมการได้
ลาออก

จานวนหุ้น 
บมจ.ไทย
พลาสแพค ที่
ถือครองในปี 
2559

จานวนหุ้น 
บมจ.ไทย
พลาสแพค ที่
ถือครองในปี 
2558

1
นายเควิน   

คูมาร์  ชาร์มา
ประธานกรรมการ 3/3 6/6 29/02/2559 29/02/2559 - -

2
นางอารธนา   

โลเฮีย  ชาร์มา
กรรมการ 3/3 6/6 09/10/2558 - - -

3
นายยาโชวาดัน   

โลเฮีย
กรรมการ 2/2 4/6 12/10/255/ - -

4
นายอนิล   

กุมาร์  โคลิ
กรรมการ 2/2 6/6 29/02/2559 29/02/2559 - -

5
นายธีรวิทย์   

บุษยโภคะ
กรรมการ 7/8 6/6 29/02/2559 29/02/2559 10,560,000 8,560,000

6
นายวีระศักดิ์   

สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ
3/3 5/6 09/10/2558 - - -

7
นายกิตติภัต   

สุทธิสัมพัทน์

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ
3/3 6/6 09/10/2558 - - -

8
นายกรานต์   

ฉายาวิจิตรศิลป์

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ
2/2 6/6 09/10/2558 - - -

โดยมีนางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามัญหลักของบริษัท
จ�านวน(คน) จ�านวนหุ้น %

1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Sharehold

1.1 ผู้มีอานาจความคุม 1 153,009,150 60.28

1.2 กรรมการ ผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ 1 10,560,000 4.16

1.3 ผู้ถือหุ้น >5% รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 38,597,700 15.21

2 ผู้ถือหุ้นสามัญที่มิได้มีส่วนร่วมในการบริหาร (Non-Strategic Shareholders) 51,650,826 20.35

253,817,676 100

หมายเหตุ - ข้อมูลจากการปิดสมุด XO ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผูม้อี�านาจลงนามแทนบรษิทัฯคอื นายนายเควนิ คมูาร์ ชาร์มา หรอืนางอารธนา 
โลเฮยี ชาร์มา หรอื นายยาโชวาดนั โลเฮยี ลงลายมอืชือ่ร่วมกบั นายอนลิ กมุาร์ โคล ิหรอื
นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ 

อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลัก
การก�ากับดูกิจการที่ดี

2. ก�าหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
3. ก�ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่�าเสมอให้เป็น

ไปตามนโยบาย เป้า หมาย และแผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลเพ่ือเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้กก่จิการและสรา้งผลตอบแทน
ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. ใหค้วามส�าคญัตอ่การเปดิเผยสารสนเทศทีส่�าคญัและจ�าเปน็ตอ่การตดัสนิใจลงทนุ
ในหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อ
ถือได้ถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป

6. จดัใหมี้ระบบควบคมุภายในทีเ่พียงพอ รวมทัง้ดแูลใหม้กีระบวนการในการประเมิน
ความเพยีงพอของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธิภาพ

7. จัดให้มีระบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่�าเสมอ
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคล
อืน่ๆตามความจ�าเปน็เพ่ือให้ด�าเนินกิจการของบริษัทภายใตก้ารก�ากับดแูลกิจการ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการ หรือมอบอ�านาจ
ใหบ้คุคลดงักลา่วมอี�านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในเวลาทีเ่หน็
สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอ�านาจได้ 
ท้ังนี้การมอบอ�านาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจ
สามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอ�านาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท และหาก
มกีารมอบอ�านาจใหบ้คุคลใดตอ้งเปน็ไปตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทีม่ี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย

9. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้กับบริษัททราบ
10. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการ

แต่ละคนอย่างมีหลักเกณฑ์และท�าการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี
11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิ

ทีเ่หมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร โดยมมีตเิปน็เอกฉนัทจ์ากทีป่ระชมุ คณะกรรมการบรษิทัรบัรอง 

ทัง้นี ้อ�านาจในการด�าเนินการดงักล่าวข้างต้น ไม่รวมถงึการด�าเนินการเก่ียวกับรายการที่
เกีย่วโยงกนั  และรายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัจดทะเบยีน 
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ และบริษทัจะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 
นอกจากนี้อ�านาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเร่ืองอื่น ๆ ท่ีข้อบังคับของบริษัท ก�าหนดให้
ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร เป็นบุคคลท่ีกอรปด้วยคุณธรรม มีความเป็นมืออาชีพสูง และเป็นที่ยอมรับในความสามารถที่
โดดเด่น มีวิจารณญาณ อันจะสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระยะ
ยาว ต่อองค์กร

 บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
1.  เป็นผู้มีอ�านาจในการบริหารกิจการและ / หรือการด�าเนินงานประจ�าวันของ บริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ

บังคับนโยบายระเบียบข้อบังคับ ค�าสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุม
ผู้ถือหุ้น

2.  จัดท�านโยบายธุรกิจแผนงานและงบประมาณของ บริษัท เสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ ตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก�าหนดของกรรมการ

3. ก�ากบัดแูลกจิการของ บรษัิท ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายธรุกจิแผนงานและงบประมาณของ บรษิทั และเพือ่ใหบ้รรลเุปา้
หมายทางการเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4.  ก�าหนดเปา้หมายประสทิธภิาพจดัสรรทรพัยากรและปฏิบตัติามนโยบายในการจดัการ เพ่ือใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค์
และแผนธุรกิจของ บริษัท

5.  ก�าหนดตรวจสอบและเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรท่ีมีความจ�าเป็นเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างมูลค่าองค์กรด้วยการท�างานกับบุคลากรและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

6. วิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมทั่วโลกในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายใน
อุตสาหกรรมและปรับกลยุทธ์ของบริษัท

7.  สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และนักลงทุน ยอมรับในผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างเหมาะสม
8. ประสานงานกับกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการ

ปฏิบัติการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กร
9.  ก�าหนดมาตรฐานการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานและทบทวนมาตรฐานดงักล่าวเปน็ระยะ ๆ ท�าใหม้ัน่ใจ

ว่าการด�าเนินการเป็นไปตามมติคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
10.  ให้มีการลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตลอดจนถอดถอนลูกจ้างออกจากต�าแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่คณะ

กรรมการก�าหนดยกเวน้ผูบ้รหิาร พนกังานหรอืผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถในต�าแหนง่เทยีบเท่าหรือสงูกวา่ซึง่จะตอ้ง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน

11. มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้ผู้อื่นท�าหน้าที่เฉพาะในนามของตน การมอบอ�านาจดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขต
และตามหนงัสอืมอบอ�านาจและ / หรอืสอดคลอ้งกบัระเบยีบขอ้บงัคับภายในหรอืขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการ บรษิทั 
และ / หรือ บริษัทฯ ก�าหนด การมอบอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของซีอีโอไม่ถือเป็นการมอบอ�านาจหรือ
มอบอ�านาจให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจของบริษัท สามารถอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตน
หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีก่�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือ
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดหรืออาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยยกเว้นการอนุมัติรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลก�ากับกิจการให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวน โดยได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทข้ึน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน และ
อย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระการ  ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และด�ารงต�าแหน่งได้ไม่
เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการ ท่านใดที่มีความเหมาะสมจะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น ก็ให้พิจารณาความ
เป็นอิสระและประสิทธิภาพ และชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังกลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบน้ันว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้กรรม การบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อ
ให้กรรมการตรวจ สอบมีจ�านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะ
อยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าที่วาระยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน และก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรม การ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาส

19



20

คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

ล�าดับ รายชือ่ ต�าแหน่ง
จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วม

ประชุมในปี 2558
จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วม 
ประชุมในปี 2558

1. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระและ

ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

1 / 1 4 / 4

2. นายกิตติภัต  สุทธิสัมพัทน์
กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ
1 / 1 4 / 4

3. นายกรานต์  ฉายาวิจิตรศิลป์
กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ
1 / 1 4 / 4

 โดยมี นางสาวเก็จแก้ว งามล�าใย ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง และเปน็ไปตามมาตรฐานและหลกัการ บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจ�าปีให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอ และ
เชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจ�าทุกปี

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชซีึง่มคีวามเปน็อิสระเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและ ก�าหนดคา่ตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีประจ�าปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

5. ก�าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชีคณะกรรมการบริษัท และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

6. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตอ้งมข้ีอมลูอยา่งนอ้ยตามทีต่ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยก�าหนด 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

8. สอบทานและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยูเ่สมอ เพือ่ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจ�าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. ก�ากับดแูลใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบสว่นงานตา่งๆ อยา่งครอบคลุมในประเดน็ทีม่สีาระส�าคัญ 

และเสนอแนวทางแกไ้ข พรอ้มเสนอแนะใหฝ้า่ยจดัการด�าเนนิการแกไ้ข ตลอดจนตดิตามใหด้�าเนนิการแกไ้ขตามข้อ
เสนอแนะภายในเวลาที่ก�าหนด

11. พิจารณาอนุมัติงบประเมินของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13. ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหนา้ที ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจเชญิใหฝ้า่ยบรหิารหรอืพนกังานของบรษิทั

ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น
14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ�าเป็นด้วย

ค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบ เชน่ ทบทวนนโยบาย

การบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินการ

ต่อไป



คณะกรรมการบริหาร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจ�านวน   
4 ท่าน และ 1 ใน 4 คือ นายอโศก เจน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ในปี 2559 จึงคงเหลือกรรมการ 3 ท่าน
ดังต่อไปนี้

ชือ่-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายเควิน  คูมาร์  ชาร์มา ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอนิล  กุมาร์  โคลิ กรรมการบริหาร

3 นายธีรวิทย์  บุษยโภคะ กรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
1. บรหิารงานใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค ์เปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษิทัฯตามทีค่ณะ

กรรมการได้ก�าหนดภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท
2. ก�าหนดแนวทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
3. จัดโครงสร้างและระเบียบงานภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ทบทวนผลการด�าเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่ารวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
5. แสวงหาโอกาสท�าธุรกิจใหม่ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อ หรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
7. เห็นชอบกิจการใดๆ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. แต่งตั้ง ปลดออก เลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูง
9. อนุมัติการจ่ายโบนัส และจ�านวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักงานประจ�าปีภายในงบประมาณประจ�าปี     
10. ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายทั้งนี้ อ�านาจในการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นของคณะ

กรรมการบริหาร ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใด ๆ  ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทร่วม

คณะผู้บริหาร 

ชือ่-นามสกุล ต�าแหน่ง

  1. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายธีรวิทย์  บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการ

  3. นายไพโรจน์  พ่วงพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  4.   นายอนิล กุมาร์ โคลิ* หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค

  5. นายอโลค กุมาร์ โกธารี* หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด้านวิเคราะห์ข้อมูล

  6. นางสาวอนงค์  สมพิทยานุรักษ์ ผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบริหาร

  7.      นายจักรพันธ์  สุคนธวารินทร์ ผู้อ�านวยการสายการผลิต

  8. นางสาวนิภาพรรณ์  พลวณิช ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานการตลาด

  9. นายยุติ  พุกกณะสุต ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานโลจิสติก

 10. นางสาวรุ่งทิวา  คล้ายน้อย* ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายการเงินและบริหาร 

*ล�าดับที่ 4 และ 5 เข้ามาปฏิบัติงานในระหว่างปี 2559 ล�าดับที่ 10 ได้ลาออก ระหว่างปี 2560 ก่อนออกรายงานประจ�าปีเสร็จสิ้น

21



22

อ�านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียน
เพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซ่ึงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารและประธาน
กรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี รวม
ทั้งก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยได้ก�าหนดอ�านาจกรรมการผู้จัดการเป็น ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร

ก�าหนด
3. มีอ�านาจจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่า 

ตอบแทน โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากต�าแหน่งที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหาร

4. มีอ�านาจอนุมัติและมอบอ�านาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์
ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการด�าเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในงบประมาณและวงเงิน ที่
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารให้อ�านาจไว้

5. มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท 
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในบริษัท

6. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตน เป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท

7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน
8. ปฏบัิตหินา้ท่ีอืน่ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานกรรมการ

บริหาร เป็นคราวๆ ไป
ทัง้นี ้การมอบอ�านาจดงักล่าวข้างต้นให้กรรมการผูจ้ดัการจะไม่สามารถอนมุติัรายการใดๆทีต่นเองหรอืบคุคลทีม่คีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้เสียหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทั บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2559 บรษิทั ได้จดัให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจากมตทิีป่ระชมุกรรมการบรษิทั เมือ่
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 จ�านวนคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มี 6 ท่าน และกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการ
ที่มาจากกรรมการอิสระ 

ดังนั้นวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุดจะพิจารณาผ่านคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนตามข้ันตอน ส�าหรับการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกจ�านวนผูเ้สนอชือ่เท่ากบัจ�านวนกรรมการทีจ่ะครบวาระ ทัง้นีค้ณะกรรมการ
สรรหาจะต้องพจิารณาลักษะการประกอบธรุกจิและแผนในอนาคตเพือ่ก�าหนดผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม โดยได้เปิดโอกาสให้
กรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ได้มส่ีวนในการเสนอชือ่กรรมการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม หรือจากข้อมลูท�าเนยีบกรรมการทีอ้่างองิได้ 
รวมถงึกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่คุีณสมบัตแิละประสบการณ์หลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความ
สามารถเฉพาะดา้นทีเ่ปน็ประโยชนก์บับรษิัทรวมทัง้การอทุศิเวลา และความพยายามในการปฏิบตัหิน้าทีเ่พื่อเสรมิสร้างให้ 
บรษิทัมคีณะกรรมการทีเ่ข้มแขง็ จงึได้ก�าหนดให้กรรมการควรด�ารงต�าแหน่งในกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 บริษทั 
แล้วน�าเสนอขออนมุตัแิต่งตัง้กรรมการต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยต้องได้รบัมติเหน็ชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยผูถื้อหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุน้ต่อหนึง่
เสยีง ผูถ้อืหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดเลอืก ตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้โดยบุคคล
ซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผู้ทีไ่ด้รบัเลอืก ตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีพ่งึม ีและในการประชมุ
สามัญประจ�าปีทุกครั้งให้คณะกรรม การออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ทั้งนี้ส�าหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ได้ก�าหนดจ�านวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัทด้วย และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถ
ของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ 



 ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลหนึง่เข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป ด้วยมตคิะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู่

 ส�าหรับผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยให้อยู่ในอ�านาจของกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ.- บริษัทได้ระบุหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาไว้ที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมกรรมการครั้งที่ 6/2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 และ ตามที่ได้ Post ไว้ที่ www.thaiplaspac.com )

คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง
บริษัทฯโดยคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นในปี 2551 ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย อ�านาจ หน้าที่ กระบวนการ วิธีการ แผนงาน และ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมิน บริหารจัดการ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผล
การบรหิารต่อคณะกรรมการบริหาร อย่างเป็นระบบทัง้ระดบัองค์กรและระดบักิจกรรมให้ครอบคลมุทกุกระบวนการท�างาน
ที่มีความส�าคัญทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

ล�าดับ รายชือ่ ต�าแหน่ง จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชุม

1 นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานคณะอนุกรรมการ  2 / 2 

2 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ อนุกรรมการ  2 / 2 

3 นาย อโลค กุมาร์ โกธารี อนุกรรมการ  2 / 2 

4 นาย อนิล กุมาร์ โคลิ อนุกรรมการ  2 / 2 

5 นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ อนุกรรมการ  2 / 2 

โดยมีนางสาวเก็จแก้ว งามล�าใย เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยก�าหนด บทบาทและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. พิจารณาก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องของเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน              
ของบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ

2. ตดิตามความเสีย่งทีส่�าคญัขององคก์ร และพฒันากรอบการบรกิารความเส่ียง ตลอดจนกระบวนการบง่ช้ีและประเมนิ
ความเสี่ยง

3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่ส�าคัญ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์

ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของบริษัทฯ และรายงานความเสี่ยงที่
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท 

5. ให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าในการด�าเนินการบริหารความเสี่ยง
6. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการ

บริหารความเสี่ยง
7. จัดท�าคู่มือการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยขั้นตอนการด�าเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง และ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญเพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. อนุกรรมการทกุคณะมีหนา้ทีท่�าแบบประเมนิตนเองทัง้รายบคุคล และรายคณะเปน็ประจ�าทกุป ีเพ่ือน�าไปประมวลผล 

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 23
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11. ประธานอนกุรรมการมหีนา้ทีจั่ดท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของอนกุรรมการ เพือ่น�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
และน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

12. จดัท�ารายงานคณะอนกุรรมการ โดยตอ้งมขีอ้มลูอยา่งนอ้ยตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก�าหนด โดยเปดิ
เผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

13. สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการอยู่เสมอ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเป็นประจ�าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินการต่อไป

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1 นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานคณะอนุกรรมการ  2 / 2 

2 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ อนุกรรมการ  2 / 2 

3 นาย อโลค กุมาร์ โกธารี อนุกรรมการ  2 / 2 

4 นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ อนุกรรมการ  2 / 2 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของ คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
1. ก�าหนดนโยบายดา้นการก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและน�ามาปฏบิตัริวมถงึตดิตามใหมี้

การปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม
2. ประสานงานใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปขีองประธานกรรมการ กรรมการรายบคุคลและการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งชุด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
3. สร้างความเช่ือมั่นว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมคงไว้ซ่ึงความถูกต้องและความ

ชอบธรรม กลา่วคอื ความถกูตอ้งของงบการเงนิ การปฏิบัตติามกฎหมายและหลกัจรยิธรรม ตลอดจนความสมัพนัธ์
อันดีกับลูกค้า 

4. ผู้จัดหาสินค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ
5. สร้างความเช่ือมั่นว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
6. สร้างความเช่ือมั่นว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการเสริมสร้าง

หลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
7. อนุกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ท�าแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าไป

ประมวลผล และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 
8. ประธานอนกุรรมการมหีนา้ทีจั่ดท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของอนกุรรมการ เพือ่น�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

และน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี
9. จัดท�ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดย

เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
10. สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการอยู่เสมอ เพ่ือให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเป็นประจ�าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การด�าเนินการต่อไป



คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1 นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ประธานคณะอนุกรรมการ 2 / 2

2 นาย วีรศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ อนุกรรมการ 1 / 2

3 นาย กิตติภัค สุทธิสัมพัทน์ อนุกรรมการ 1 / 2

4 นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา อนุกรรมการ 2 / 2

5 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ อนุกรรมการ 2 / 2

6 นาย อโลค กุมาร์ โกธารี อนุกรรมการ 2 / 2

โดยมีนางสาวอนงค์  สมพิทยานุรักษ์  เป็นรักษาการเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

หน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
2. สรรหา และคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
2.2 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะตอ้งเปน็บคุคลทีมี่

คุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ (เอกสารอ้างอิงตามภาคผนวก)
3. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ พิจารณาค่าตอบแทนดังนี้ 

3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ เพื่อเสนอ
ต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ 

3.2 ค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูงเพื่อ เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. พจิารณากรอบคา่ตอบแทน ระดบับรหิารนอกเหนอืจากขอ้ 3 โดยกรอบอ�านาจนี ้ ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ

บริษัทแล้วให้อยู่ใน การด�าเนินการของกรรมการผู้จัดการ
5. อนุกรรมการทกุคณะมีหนา้ทีท่�าแบบประเมนิตนเองทัง้รายบคุคล และรายคณะเปน็ประจ�าทกุป ีเพ่ือน�าไปประมวลผล 

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 
6. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของอนุกรรมการ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท และน�าไปเปิดเผยในรายงานประจ�าปี
7. จดัท�ารายงานคณะอนกุรรมการ โดยตอ้งมขีอ้มลูอยา่งนอ้ยตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก�าหนด โดยเปดิ

เผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
8. สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการอยู่เสมอ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเป็นประจ�าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินการต่อไป
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมเฉพาะที่เป็นตัวเงิน 

 ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม  จ�านวนทั้งสิ้น   2,180,000บาท 

 ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม  จ�านวนทั้งสิ้น   2,180,000 บาท 

ค่าตอบแทนอืน่  -ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน
 ในปี 2558 บริษัทฯมีผู ้บริหารจ�านวน  9 ท่าน  โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู ้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว 
 ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ เป็นมูลค่า 18.19 ล้านบาท

 ในปี 2559 บริษัทฯมีผู ้บริหารจ�านวน 10 ท่าน  โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู ้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว 
 ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ เป็นมูลค่า  26.75 ล้านบาท

จ�านวนเงนิดงักล่าวข้างต้นทีจ่่ายให้แก่ผูบ้รหิาร ได้รวมเงนิเดือน และค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิทีจ่่ายให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) แล้ว

ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีทีเ่ป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ส�านักงานสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 2557 650,000

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 2558 700,000

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 2559 900,000

หมายเหตุ.- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายการเดินทาง 

 - ในระหว่างปีบริษัท ได้จ่ายค่าเดินทางให้กับผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 42,472.- บาท

บริษัท ไม่มีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบบัญชี ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม



ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง ค่าตอบแทนต่อไตรมาศ
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ตำแหน่งผู้บริหาร

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

1 นายเควิน คูมาร์ ชาร์มาร์ S  - M S S ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  70,000  -  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  280,000 
2 นายธีรวิทย์  บุษยโภคะ M  - M M M กรรมการผู้จัดการ  55,000  -  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  220,000 

3 นายอนิล  กุมาร์  โคลิ M  -  -  - M หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค  55,000  -  ไม่มี  -  -  ไม่มี  220,000 
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  -   

4 นางอารธนา  โลเฮีย  ชาร์มา M  -  -  -  -  55,000  -  -  -  -  -  220,000 
5 นายยาโชวาดัน  โลเฮีย M  -  -  -  -  55,000  -  -  -  -  -  220,000 

กรรมการอิสระ  -   
6 นายวีระศักด์ิ  สุตัณฑวิบูลย์ M S M  -  -  55,000  30,000  -  -  -  340,000 

7 นายกรานต์  ฉายาวิจิตรศิลป์ M M S  -  -  55,000  30,000  -  -  -  340,000 

8 นายกิตติภัต  สุทธิสัมพัทน์ M M M  -  -  55,000  30,000  -  -  -  340,000 
เป็นผู้บริหารท่ีไม่ใช่กรรมการ  -   

นายอโลก กุมาร์ โกธารี  -  - M M M หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิเคราะห์  -    -  -  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  -   

นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์  -  -  - M M ผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร  -    -  -  -  ไม่มี  ไม่มี  -   

รวมทั้งส้ิน  455,000  90,000  -    -    -    -   

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบีย้ประชุม ประจำาปี 2559

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริษัทและคณะ
กรรมการตรวจ

สอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและค่า

ตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหาและค่า

ตอบแทน

คณะกรรมการ
กำกับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน
รวมท้ังปี

 ปี 59 ไมม่ี

 ปี 59 ไมม่ี

 ปี 59 ไมม่ี

 2,180,000

หมายเหตุ.- S = ประธานกรรมการ  M = คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอืน่
ในปี 2558 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่มีค่าตอบแทนเนื่องจากเป็นผู้บริหาร)       

ในปี 2559 นี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยเพิ่ม 2 คณะ ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (ไม่มีค่าตอบแทนเนื่องจากเป็นผู้บริหาร)
2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน (ยกเว้นค่าตอบแทนในปี 2559 )
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บุคลากร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้นจ�านวน 938 คน แบ่งตามสายงานต่างๆได้ดังนี้

สายงาน จ�านวนพนักงาน (คน)

2558 2559

1. ฝ่ายผลิต (รองรับการผลิต 3 กะ) 767 749

2. ฝ่ายการเงินและบริหาร 158 159

3. ฝ่ายการตลาด 13 12

รวม 938 920

ค่าตอบแทนพนักงานทีเ่ป็นเงิน
หน่วย : ล้านบาท

รายการ ปี 2558 ปี 2559

ค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ 246.72 260.80



our shop floor is 
buzzing as we move 
towards high speed, 
large cavitation 
systems complimented 
with robotic take 
out, inspection and 
packing systems.
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โครงสร้ำง
ทุน

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
บริษัทฯได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548  มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 
ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ�านวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในปี 2556 ทีป่ระชมุใหญ่สามญัผู้ถอืหุน้ พจิารณาอนุมตักิารจ่ายหุน้ปันผลส�าหรับผลการ
ด�าเนนิงานปี 2555 แก่ผู้ถอืหุน้ของบริษทัในอตัรา 1 หุน้สามญัต่อ 1 หุน้ปันผล ออกและ
เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทเพ่ือจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล จ�านวน 50 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี 
ในอตัรา 2 หุน้สามญัเดมิต่อใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ1 หน่วย อตัราการใช้สทิธใิบส�าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น และได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบ
ส�าคญัแสดงสทิธ ิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัเพือ่จดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของ
บริษัทจ�านวน 5 ล้านหน่วย อายุ  3 ปี อัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ
หุน้สามญัใหม่ 1 หุน้ พร้อมกบัได้พจิารณาอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�านวน 155 ล้าน
หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลให้แก่ผู้ถอืหุน้ของบริษทั และการ
ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และกรรมการและพนักงาน  ของ
บรษิทั ณ วนัสิน้ปี 2557 ทนุทีอ่อกและช�าระแล้ว จ�านวน 201,327,025 บาท ประกอบ
ด้วยหุ้นสามัญ 201,327,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ปี 2558 ได้มีการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และในส่วน
ของกรรมการและพนักงานของบริษัท เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญงวดเดือนมีนาคม และ
เดือนกันยายน เพิ่มขึ้นรวมจ�านวน 7,439,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ท�าให้ ณ วัน
สิ้นปี 2558 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว เป็นจ�านวน 208,766,400 บาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญจ�านวน 208,766,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ระหว่างปี 2559 ได้มีการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
และในส่วนของกรรมการและพนักงานของบริษัท เพ่ือเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ งวดเดือน
มนีาคม และเดอืนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นคร้ังสดุท้ายของการใช้สทิธ ิและมผู้ีมาใช้สทิธ ิจ�านวน 
5,911,525 หุ้น จ�านวนหุ้นเพิ่มขึ้นรวมเป็นจ�านวน 45,051,276 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท ท�าให้ ณ วันสิ้นปี 2559 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว เป็นจ�านวน 253,817,676 บาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งจ�านวน  253,817,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 



ผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้ถือหุ้น 9 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้

ล�าดับ รายชือ่ผู้ถือหุ้น
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 นายอานุช โลเฮีย 153,009,150 60.28

2 นายเอกวุฒิ เนื่องจ�านงค์ 22,260,000 8.77

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 16,337,700 6.44

4 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ 10,560,000 4.16

5 น.ส.อนุตรีย์ เนื่องจ�านงค์ 6,600,000 2.60

6 นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 4,272,900 1.68

7 นายนิติ เนื่องจ�านงค์ 3,749,900 1.48

8 นายโยธิน เนื่องจ�านงค์ 2,050,000 0.81

9 นายสมสฤษฎ์ พลอยบุศย์ 1,490,000 0.59

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 33,488,026 13.19

รวม 253,817,676 100

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆใน
อนาคต โดยให้อ�านาจคณะกรรมการของบรษิทัฯพจิารณาและการด�าเนนิการดงักล่าวจะ
ต้องก่อให้เกิดประ โยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ ท้ังนีใ้นกรณทีีบ่รษิทัฯมบีรษิทัย่อย นโยบายจ่าย
เงินปันผลของบริษัทย่อยต้องเป็นเช่นเดียวกับบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผล ที่ผ่านมาของบริษัทฯ 2 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้

ปี พ.ศ. เงินปันผลประจ�าปี (บาท/ ปี)

2559* 0.10

2558 0.25

2557 0.30

*ปี 2559 บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการ 6 เดอืน ระหว่าง 
มกราคม 59 – มิถุนายน 59 เป็นครั้งแรก 

(ระหว่าง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ)
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TPAC กับ
รำงวัล
ควำมส�ำเร็จ



ISO 9001 : 2008

 GMP Certificate

 SUPPLY CHAIN RECOGNITION 
FOR 2016 SUPPLIER 
ENGAGEMENT PROGRAM

2016 JOHNSON & JOHNSON 
SUPPLIER BEST PERFORMANCE 
AWARD
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กลยุทธ์

ไมเคิล อี พอร์เตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาด ได้กล่าวไว้ว่า

“กลยุทธ์การแข่งขันทีด่ีเริม่จากการก�าหนดเปา้หมายทีถู่กต้องชัดเจน”

บริษัทมุ่งเน้นเป้าหมายหลักใน 4 ด้าน อันได้แก่

1) มุ่งเน้นการขยายการผลิตในประเทศไทยและในอาเซียนเป็นหลัก
จากปัจจัยทางบวก อันได้แก่ การเติบโตของประชากรและแนวโน้มการเติบโตของกิจการ
ทีผ่า่นมา รวมถงึบรษิทับรรจภุณัฑม์กีารกระจายตวัสงู ท�าใหม้โีอกาสทีจ่ะสรา้งการเตบิโต
ธุรกิจแบบก้าวกระโดดจากการควบรวม เราจึงยึดม่ันการด�าเนินกลยุทธ์เพ่ือในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผ่านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ

2) มุ่งพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนือ่งเพ่ือเป็นผู้น�าในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ประเภททรงรูป
บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้น�าในตลาดที่เรามีการด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ประเภททรงรูป เรามีความพร้อมด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถร่น
ระยะเวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นด้านบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุด

3) สร้างการขยายตัวของฐานลูกค้าทีห่ลากหลายยิง่ขึน้
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของ TPAC คือ ความสามารถในการท�างานร่วมกับองค์กรหลาก
หลายประเภท เรามีประสบการณ์หลายสิบปี ในการน�าเสนอโซลูชั่นให้กับบริษัทต่างๆ 
ครอบคลุมตั้งแต่บริษัทข้ามชาติจนถึงบริษัทขนาดเล็กภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นและการขยายฐานลูกค้า รวมถึงกระจายแหล่งรายได้ที่
หลากหลาย

4) การพัฒนาการด�าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ในปี 2559 บริษัทได้พัฒนาการด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็นเพียงแค่จุดเริ่ม
ต้นของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในอนาคต เราคาดว่า จะมีผู้เชี่ยวชาญและนัก
ลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพเข้าร่วมทีม เพื่อพัฒนาการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ 
และภำพ
รวมกำร
ประกอบ
ธุรกิจ



ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้น�าในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดทรงรูปที่ให้บริการแก่ลูกค้าชั้นน�า ด้วยประวัติอันยาวนาน
กว่า 33 ปี

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลและ
เวชภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ของใช้ในครวัเรอืน ตลอดจนเครือ่งมอือตุสาหกรรม ตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ประเภท
ขวดพลาสติก ถ้วย ฝา หรือภาชนะบรรจุภัณฑ์อื่นๆ จึงได้ให้บริการครบวงจร เริ่ม
ตัง้แต่การออกแบบผลติภณัฑ์โดยค�านงึถงึความสวยงามสอดคล้องกบัสินค้า การใช้
วตัถดุบิอย่างประหยดั และคณุสมบตักิารใช้งานทีเ่หมาะสม ส่งผลถงึคณุค่าทีย่ัง่ยนื 
ซึ่งเราเรียกรวมๆ ว่า TPAC SULUTION 

ภายใต้ทีมงานที่มีความรู้ประสบการณ์ การเลือกใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิต
ท่ีเหมาะสม สร้างแบบผลิตภัณฑ์  2 มิติ 3 มิติ และตัวอย่างต้นแบบเสมือนจริง 
(prototypes) การจัดสร้างแม่พิมพ์โดยผู้ผลิตทรงคุณภาพทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ เข้าสู่กระบวนการผลิตแบบฉีด, เป่า และ PET ตลอดจนกระบวนการ
เสริม เช่น ติดฉลาก งานพิมพ์หรือ ประกอบ ภายใต้ระบบการควบคุมการผลิต
และประกันคุณภาพ ISO 9001:2008 และ GMP ที่ไม่เฉพาะก�าหนดมาตรฐาน
เครือ่งจกัรแต่ยงัครอบคลมุถงึสภาวะแวดล้อมทัว่ทัง้โรงงานและครอบคลมุจนถงึการ
ส่งมอบถึงลูกค้าในที่สุด

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มธุรกิจตามประเภทอุตสาหกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. บรรจุภัณฑ์เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่
 แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

 1.1 ผลิตภัณฑ์นมและกาแฟ
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขวดบรรจุนมสด นมเปร้ียวพร้อมดื่ม ต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาด
แกลลอน ถ้วยบรรจุโยเกิร์ต ฝาปิดขวดชนิดต่างๆ ทั้งฝาเกลียวและฝา snap ขวด
และฝาบรรจคุรมีเทยีม เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัผลติฝาเกลยีวส�าหรบัปิดขวดแก้วบรรจุ
กาแฟหรือมอลท์สกัดชนิดผง

 1.2 ผลิตภัณฑ์เครือ่งปรุงอาหาร
ได้แก่ ขวดบรรจุซอสพริก ซอสมะเขือเทศ น�้ามันหอยนางรม และเครื่องปรุงอื่นๆ 
ลักษณะบรรจุภัณฑ์กลุ่มนี้ต้องค�านึงถึงการป้องกันการซึมผ่านของก๊าซเพื่อถนอม
อายุการจัดเก็บให้ได้ยาวนาน ส�าหรับฝาปิดประกอบด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น ฝาท่ี
มีแถบป้องกันการเปิดภายในหรือรอบนอก ฝา flip top และฝาที่มีรูเทรูปแบบหรือ
ขนาดต่างๆ เป็นต้น

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

 1.4 ผลิตภัณฑ์เครือ่งใช้บนโต๊ะอาหาร
ได้แก่ ช้อนส้อมต่างๆ เช่น ส้อมพับส�าหรับบะหมีก่ึ่งส�าเร็จรูป ซ่ึงเป็นวสัดปุระเภทใช้
ครัง้เดียว (disposable) จนถงึ ช้อนตกันมผงส�าหรบัเดก็ทารก ซึง่ค�านงึถงึสขุลักษณะ
อนามัยขั้นสูงสุด

ลักษณะกำร 
ประกอบ
ธุรกิจ
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 1.5 ผลิตภัณฑ์เครือ่งดืม่
ได้แก่ ขวดและฝาบรรจนุ�า้ผลไม้ ชาเขยีว น�า้มะพร้าว เครือ่งดืม่สขุภาพต่างๆ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ท�าการผลติบรรจภุณัฑ์ทีม่คีวาม
หลากหลายแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาดตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

2. บรรจุภัณฑ์ส�าหรับของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์
ประกอบด้วยบรรจุภณัฑ์ประเภทขวดและฝาส�าหรบัผลติภณัฑ์ น�า้ยาบ้วนปาก สบูเ่หลว น�า้ยาระงบักลิน่กาย โลชัน่ท�าความ
สะอาดผิว แป้งโรยตัว ยาและวิตามิน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ค�านึงถึงมาตรฐานการควบคุม เช่นเดียวกับกลุ่มอาหารและ
เครื่องดื่ม เพราะใช้หรือสัมผัสโดยตรงกับร่างกายมนุษย์เรา

3. บรรจุภัณฑ์ส�าหรับของใช้ในครัวเรือน 
ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดและฝาส�าหรับผลิตภัณฑ์น�้ายาล้างพ้ืนและสุขภัณฑ์ ตลับน�้าหอมดับกล่ิน ฝาสเปรย์
ปรับอากาศ ฝาสเปรย์น�้ายาก�าจัดแมลง ขวดน�้ายาฆ่าเชื้อ ตลอดจนเครื่องใช้ท�าความสะอาดบ้าน เช่น แปรงถูพื้น เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ต้องค�านึงถึงความทนทานต่อเคมีเป็นอย่างมาก

4. ผลิตภัณฑ์เครือ่งมืออุตสาหกรรม
ประกอบด้วยชิ้นส่วนตลับเมตร ไม้บรรทัดวัดระดับ ตลอดจนชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น ท้าวแขน พนักพิง ลูกล้อเก้าอี้ 
เป็นต้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ค�านึงถึงความแข็งแรงทนทานต่อสภาพการใช้งาน เช่น ทนแรงแรงกระแทกหรือการใช้งานภายใต้
อุณหภูมิทั้งสูงและต�่ามาก

โครงสร้างรายได้
รายได้แบ่งตามภูมิภาค 2558 2559

ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขายในประเทศ 1,435 90% 1,382 90%

รายได้จากการขายต่างประเทศ 149 9% 142 9%

รายได้จากการขายรวม 1,584 99% 1,524 99%

รายได้อื่น ๆ * 12 1% 10 1%

รวมรายได้ 1,596 100% 1,534 100%

อาทิ รายได้จากการขายเศษพลาสติก การขายแม่พิมพ์ลูกค้า และก�าไรจากการขายทรัพย์สิน เป็นต้น

โครงสร้างรายได้แบ่งตามอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม
2558 2559

ล้านบาท % ล้านบาท %

บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 810 51% 787 51%

บรรจุภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ 428 27% 448 29%

บรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 305 19% 256 17%

เครื่องมือช่างและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ 41 3% 33 2%

รายได้จากการขาย 1,584 99% 1,524 99%

รายได้อื่น ๆ 12 1% 10 1%

รวมรายได้ 1,596 100% 1,534 100%



บรรจุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
อุตสำหกรรมอำหำรและ
เครื่องดื่ม

บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับของใช้
ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับของใช้ 
ในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
อุตสำหกรรม
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รำยงำนกำรวิเครำะห์และบริหำรจัดกำร 

บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทยไทย จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

ตารางที ่1 : สรุปรายงานทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
 +/- % 2559 2558

ขาย -3.8% 1,523.8 1,584.2 

ต้นทุนขาย -4.9% 1,266.3 1,331.5 

ก�าไรขั้นต้น 1.9% 257.5 252.7 

อัตราก�าไรขั้นต้น 0.9% 16.9% 15.9%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12.4% 139.5 124.1 

รายได้อื่น -11.2% 10.4 11.7 

ก�าไรก่อนหัก ต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) -4.5% 257.1 269.2 

อัตราร้อยละ ก�าไรก่อนหัก ต้นทุนทางการเงินภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA  

Margin %)
-0.1% 16.9% 17.0%

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย -0.1% 128.8 128.9 

ก�าไรก่อนหัก ต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT) -8.5% 128.3 140.3 

อัตราร้อยละ ก�าไรก่อนหัก ต้นทุนทางการเงิน และภาษี (EBIT Margin %) -0.4% 8.4% 8.9%

ต้นทุนทางการเงิน -78.9% 2.0 9.3 

ก�าไรก่อนภาษี -3.5% 126.3 130.9 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล -19.8% 21.4 26.7 

ก�าไรสุทธิ 0.7% 104.9 104.2 

อัตราก�าไรสุทธิ 0.3% 6.9% 6.6%

รายงานการวิเคราะห์เป็นการเปรียบเทียบผลการด�าเนินการประจ�าปี 2559 เทียบกับผลการด�าเนินงานปี 2558
• ก�าไรสุทธิในปี 2559 อยู่ที่ 104.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน

• อัตราก�าไรสุทธิเพิ่มข้ึนสู่ระดับ 6.9% ในปี 2559 จากระดับที่ 6.6% ในปี 2558 การเพ่ิมขึ้นน้ีส่วนหนึ่ง
สืบเนื่องจากการลดลงของดอกเบี้ยจ่าย เนื่องจากการช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในปี 2559

• ในดา้นของพลวตัทางการตลาดของเรา ตลาดของบรรจภุณัฑ์พลาสตกิชนดิแขง็ยงัมกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง 
ขับเคลื่อนโดยแนวโน้มการบริโภคภายในประเทศ และ สืบเนื่องจากเกียรติประวัติการเป็นผู้น�าตลาดตลอด 
33 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัท ประสบความส�าเร็จในโครงการใหม่ในปี 2559 และคณะผู้บริหารคาดหวัง 
แนวโน้มการขับเคลื่อนในลักษณะนี้จะยังคงด�าเนินต่อไปในปี 2560

• บริษัทยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
• ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าจะเริ่มด�าเนินการช้าในปี 2559 ก็ตาม
• ในป ี2559 คณะผูบ้รหิารไดด้�าเนนิการลงทนุเพิม่เตมิอกี 123.3 ลา้นบาท ในเครือ่งจักรและแมพ่มิพใ์หม ่ซึง่

การเตบิโตทางดา้นการผลติจากการลงทนุนีจ้ะเกดิผลในป ี2560 จากการทีส่ายการผลติใหมน่ีเ้ริม่ด�าเนนิงาน

กำรวิเครำะห์ และค�ำ
อธบิำยของฝำ่ยบรหิำร 
(MD&A)



• การขยายธรุกจิเขา้สูอุ่ตสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์ซ่ึงจ�าเปน็ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีที่
สงูข้ึนจากการทีต่อ้งผลิตดว้ยความเรว็สงูเปน็จ�านวนมาก และจากการผลิต
สินค้าบางประเภทท่ีแตกต่างจากมาตรฐาน ส่งผลให้จ�าเป็นต้องมี ระบบ
การท�างานของจักรกล เครื่องจักร และแม่พิมพ์ ที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งการรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวดขึ้น

• ด้วยสาเหตุดังกล่าว ส่งผลให้ต้องใช้เวลาเตรียมการส�าหรับการผลิตเพ่ือ
การพาณิชย์ที่ยาวนานขึ้น ดังนั้น โครงการเพิ่มก�าลังการผลิตในปี 2559 
บางส่วน จะสามารถเริ่มการผลิตเพื่อการพาณิชย์ได้ในปี 2560

• คณะผูบ้ริหารไดเ้สรมิความแข็งแกรง่ของหนว่ยงานดา้นการวจิยัและพฒันา 
และ หน่วยงานด้านการดูแลรักษา แม่พิมพ์ เพ่ิมเติม เพ่ือลดระยะเวลา
เตรียมการในปี 2560 เพื่อท�าให้มั่นใจได้ว่า เราจะสามารถให้บริการชั้น
เยี่ยมแก่ลูกค้า

• ยอดขายขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สืบเนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้
อ้างอิงปรับตัวลดลง

• ก�าไรขั้นต้นในปี 2559 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 257.5 ล้านบาท จาก 252.7 ล้านบาท
ในปี 2558

• อตัราก�าไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ 0.9% สูร่ะดับ 16.9% จากการทีบ่รษิทั
มีปริมาณขายมากกว่าเดิม

• ก�าไรสทุธกิอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและดอกเบีย้จา่ย (EBITDA) ในป ี2559 
อยู่ที่ 257.1 ล้านบาท

• อัตราก�าไรสุทธิก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และดอกเบี้ยจ่ายคงที่ที่
ระดับ 16.9% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่อัตรา 17.0% 

• สาเหตุที่ ก�าไรสุทธิก่อนหักต้นทางการเงิน ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย 
(EBITDA) ปรับตัวลดลง 4.5% เม่ือเทียบกับปีก่อน สืบเน่ืองจาก
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลของการเพิ่ม
จ�านวนผู้บริหารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

• ผู้เชี่ยวชาญในคณะผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 นี้ เพื่อการเตรียมความ
พร้อมส�าหรับความต้ังใจในการขยายธุรกิจจากการควบรวมกิจการ (ซ่ึง
คณะผูบ้รหิารยงัคงศกึษาธรุกจิดา้นตา่งๆ ทีจ่ะชว่ยเสริมการด�าเนินธรุกิจ) 
และความจ�าเป็นที่ต้องมุ่งเน้นในความเป็นเลิศด้านการด�าเนินงาน

• โครงการเพือ่ความเปน็เลศิดา้นการด�าเนนิงานทีต้ั่งขึน้ใหมน่ีซ้ึง่มตีวัชีว้ดัผล
การด�าเนินงาน (KPI) ที่วางไว้อย่างชัดเจน จะช่วยก�าหนดเป้าหมายที่
เหมาะสมแกร่ะดบัค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหารในการด�าเนินงานตลอด
ทั้งปี 2560
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ตารางที ่2 : สถานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
  +/- % สิน้สุด สิน้สุด

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61.7% 6.0 3.7 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 10.0% 392.9 357.3 

สินค้าคงเหลือ 25.7% 113.1 90.0 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,411.3% 33.4 2.2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20.3% 545.4 453.2 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4.0% 569.8 548.0 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าแม่พิมพ์ 9.7% 80.4 73.3 

สินทรัพย์อื่น -21.3% 66.1 84.0 

รวมสินทรัพย์ 8.9% 1,261.6 1,158.5 

เงินกู้ระยะสั้น 7.5% 55.0 51.2 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -17.6% 166.9 202.4 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดภายในหนึ่งปี -100.0% 0.0 37.3 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น -10.7% 10.7 11.9 

รวมหนี้สินหมุนเวียน -23.2% 232.6 302.9 

เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี -100.0% 0.0 73.8 

หนี้สินอื่น ๆ 33.0% 18.6 14.0 

รวมหนี้สิน -35.7% 251.2 390.7 

หุ้นสามัญ 0.0% 255.0 255.0 

หุ้นที่ออกและช�าระแล้ว 21.6% 253.8 208.8 

ก�าไรสะสมยังไม่จัดสรร 4.3% 428.2 410.5 

เงินส�ารองอื่น 121.1% 328.4 148.5 

รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น 31.6% 1,010.4 767.8 

รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 8.9% 1,261.6 1,158.5 

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2558
• สถานการณ์เงินเป็นไปในทางที่ดีขึ้นขึ้นต่อเนื่อง ในปีนี้ โดยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 8.9%
• ความสามารถในการกอ่ใหเ้กดิกระแสเงนิสดอสิระ (Free Cash Flow) ทีแ่ขง็แกร่งอยา่งตอ่เนือ่ง ประกอบกบัโครงการ

ใช้สิทธิ์ใบส�าคัญแสดงสิทธิ์ (Warrant) ส่งผลให้บริษัทสามารถช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารทั้งหมด
• อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 2.3 เท่า เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ จากระดับ 1.5 เท่า ณ สิ้นปี 2558
• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 31.6% ที่ระดับ 1,010.4 ล้านบาท โดยส่วนที่เพิ่มขึ้น 242.6 ล้านบาท ประกอบด้วย

• 224.9 ล้านบาท จากการรับเงินสดจากโครงการการใช้สิทธิ์ใบส�าคัญแสดงสิทธิ์ของบริษัทส่วนหนึ่ง 
(TPAC-W11 และ TPAC ESOP2)

• 59.4 ล้านบาท ถูกใช้ในการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2558 จากก�าไรสะสม และ 25.4 ล้านบาท จากก�าไร
สะสมในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ถูกใช้เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในไตรมาส 3 ปี 2559

• 102.5 ล้านบาท เพิ่มเติมในก�าไรสะสม จากก�าไรสุดทธิประจ�าปี 2559 หลังหักรายการทางงบดุล

1 TPAC-W1 มีราคาใช้สิทธิที่ 5 บาท และวันครบกำาหนดเลือกใช้สิทธิในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 TPAC-W1 จำานวน 44,717,776 

หน่วย ถูกใช้สิทธิ โดยมีมูลค่าทั้งหมด 223.59 ล้านบาท
2 TPAC-ESOP มีราคาใช้สิทธิที่ 4 บาท และวันครบกำาหนดเลือกใช้สิทธิในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 TPAC-ESOP จำานวน 333,500 

หน่วย ถูกใช้สิทธิ โดยมีมูลค่าทั้งหมด 1.33 ล้านบาท



ตารางที ่3 : กระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท)

 เริม่ต้น 1 มกราคม 2559 เริม่ต้น 1 มกราคม 2558
 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2558

เงินสดและเทียบเท่าเงินสด - เงินสดและเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 3.7 60.8

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 126.3 130.9

ปรับกลับ : ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 128.8 128.9

ปรับกลับ : การปรับปรุงอื่น ๆ(2) 5.1 12.4

ก�าไรจากกิจกรรมด�าเนินงาน 260.2 272.2

เงินทุนหมุนเวียน สุทธิ -111.8 -77.2

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 148.4 195.0

ช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคล -40.8 -44.8

กระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงาน 107.6 150.2

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน   

ซื้อสินทรัพย์ถาวร -136.6 -68.4

ดอกเบี้ยรับ 0.1 0.3

จากการขายอุปกรณ์ 0.5 1.4

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -135.9 -66.7

กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการจัดหาเงิน

เงินสดจากผู้มาใช้สิทธิ TPAC-W1 224.9 33.8

คืนเงินกู้ระยะยาว สถาบันการเงิน -110.8 -78.7

จ่ายเงินปันผล -84.8 -61.8

เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 3.7 -22.9

ช�าระดอกเบี้ย -2.1 -10.5

คืนเงินกู้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน -0.4 -0.5

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 30.6 -140.6

เงินสด และเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2.3 -57.1

เงินสด และเทียบเท่าเงินสด คงเหลือปลายงวด 6.0 3.7

• ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ยังคงสามารถสร้างกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ท่ีเป็นบวก จากการ
ด�าเนินงาน 

• กระแสเงนิสดงานการด�าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในเงนิทนุหมนุเวยีนมลูคา่ 260.2 ล้านบาท เพยีงพอส�าหรบั
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินทุนหมุนเวียน และภาษีนิติบุคคลจ่ายของบริษัท ทั้งสองรายการที่ระดับ 152.6 ล้าน
บาท คงเหลือกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานส่วนเกินที่ระดับ 107.6 ล้านบาท

• บริษัทมียอดเงินสด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ที่ระดับ 6.0 ล้านบาท 41
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ตารางที ่4: อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วน สภาพคล่อง 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 2.3 1.5 

อัตราส่วนภาระหนี้ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.0 0.2 

อัตราส่วนหนี้สิน / ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.1 0.2 

• อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) ของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง และดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
• ปัจจุบันบริษัท มีพื้นฐานความพร้อม ท้ังด้านทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพทางด้านการเงิน พร้อมขับเคลื่อนใน

โอกาสแห่งการเติบโตทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

การคาดการณ์ถึงแนวโน้มธุรกิจ 
การน�าเสนอข้อมูลนี้ ประกอบไปด้วย “ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต” (Forward-Looking Statements” 
เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของ บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งจัดท�าขึ้น
บนพื้นฐานของ ความเชื่อ สมมติฐาน ความคาดหวัง และการประมาณการ ของผู้บริหาร เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานทาง
เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลเท่าที่ผู้บริหารมีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้อความใดที่ขึ้นต้นด้วย หรือตาม
ด้วย หรือประกอบด้วย ค�าว่า “ตั้งเป้าหมายว่า” “เชื่อว่า” “คาดหวังว่า” “มุ่งหวังว่า” “ตั้งใจว่า” “จะ” “อาจจะ” “คาดการณ์
ว่า” “อาจ” “วางแผนไว้ว่า” “สามารถที่จะ” “น่าจะ” “ท�านายว่า” “ประมาณการ” “คาดคะเน” “คาดการณ์ล่วงหน้า” หรือค�า
อื่นใดที่มีความหมายในท�านองเดียวกัน หรือค�าที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ ล้วนแล้วแต่เป็นการระบุหรือบ่งชี้ถึงลักษณะของ
ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต รวมไปถึงการท�านาย การประมาณการ และการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ หรือแนว
โน้มทางเศรษฐกิจของตลาด ซึ่งอาจไม่จ�าต้องเป็นการชี้วัดถึงความชัดเจนแน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคต หรือแนวโน้ม
ของผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ ข้อความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (รวมถึงข้อความอื่นใดที่ระบุในเอกสารอื่น
ซึ่งมีการอ้างอิงถึงในการน�าเสนอข้อมูลนี้) ไม่ใช่การกล่าวอ้างถึงข้อความอันเป็นข้อเท็จจริงในอดีต แต่มีความเก่ียวโยงกับ
เหตุการณ์และผลลัพธ์ในอนาคต และเกี่ยวพันกับความเส่ียงท้ังท่ีปรากฏอยู่แล้วหรือยังไม่ปรากฏ รวมถึงความไม่แน่นอน 
และปัจจัยที่ส�าคัญอื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท อันอาจท�าให้ผลลัพธ์ ผลประกอบการ หรือการบรรลุเป้า
หมายที่แท้จริงของบริษัท มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญจากความคาดหวังในผลลัพธ์ ผลประกอบการ หรือการบรรลุ
เป้าหมายในอนาคต ซึ่งเข้าใจความหมายได้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว
ปัจจัยความเสี่ยง  และการริหารความเสี่ยง



ปัจจัยควำมเสี่ยง  และกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ปัจจัยความเสีย่ง
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดประเภทความเสี่ยงที่มีโอกาส
เกดิขึน้และส่งผลกระทบ โดยทางตรง หรือทางอ้อม ต่อบริษทั ดงัน้ัน บริษทัจึงได้มกีาร
จดัตัง้คณะกรรมการพจิารณาความเสีย่งขึน้เพือ่ทบทวนและพจิารณาแนวทางป้องกนั
ปัจจยัเสีย่งเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารจดัการ ให้
อยูใ่นความควบคุมอย่างเหมาะสม โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดัหาผูต้รวจ
สอบภายใน และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ทีม่ผีลกระทบต่อปัจจยัเสีย่ง โดย
มีนโยบายการจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้

 1. ความเสีย่งจากราคาวัตถุดิบ 
โดยทีเ่มด็พลาสตกิเป็นส่วนประกอบหลกัของวตัถุดบิท่ีใช้ในการผลติ และเป็นส่วนใหญ่
ของต้นทุนสินค้า จากข้อมูลในปี 2559  อัตราส่วนต้นทุนสินค้าขาย คิดเป็นอัตราสูง
ถึงร้อยละ 83 ต่อยอดขาย 

ปัจจัยหลักที่มีส่วนสัมพันธ์ และมีผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติค ประกอบด้วย 
อุปสงค์ อุปทาน เม็ดพลาสติค ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งมีโอกาสที่อาจเกิดความไม่สมดุล
ท�าให้ราคาเปลี่ยนแปลง เช่นการที่โรงงานผู้ผลิตปิดเพ่ือซ่อมบ�ารุง หรือเหตุการณ์ที่
ท�าให้อปุทานเปลีย่นแปลงไป และทีส่�าคญัอกีส่วนหนึง่ คอืราคาน�า้มนั ทีม่กีารผนัผวน
ตามกลไกลตลาดโลก ซึง่ทัง้ 2 ปัจจัยส่งผลต่อราคาเมด็พลาสตคิ และส่งผลต่อต้นทนุ
ของบริษัท

กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบของปัจจัยราคาวัตถุดิบ ในการจัดหา
แหล่งผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ และราคาที่ผันผวน คือ

 1.1. บริษทัได้มกีารเจรจาตกลงกับลกูค้าหลกัในเร่ืองของการปรับราคาขาย
สินค้า ตามราคาเม็ดพลาสตคิ ที่เปลีย่นแปลงในแตล่ะไตรมาศ เพื่อรองรบัความเสี่ยง
จากราคาในช่วงเวลานั้น ๆ ท�าให้สามารถมีช่วงเวลาปรับตัวและบริหารจัดการ และ
ปรบัราคาเป็นไปอย่างมรีะบบ ซึง่จะสามารถท�าให้บรษิทัควบคมุอตัราต้นทนุ ก�าไรได้
อย่างสม�่าเสมอ ด้วยราคาที่เป็นธรรม อันเป็นกลยุทธ์ของความยั่งยืนด้วยส่วนหนึ่ง  

 1.2. บริษัทได้กระจายความเสี่ยง ด้วยการซ้ือเม็ดพลาสติคที่หลากหลาย
ตามความต้องการของลกูค้า จากผูจ้�าหน่ายหลายราย ในประเทศ ซึง่สามารถป้องกนั
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และการผูกขาดราคา

 2 ความเสีย่งด้านเทคโนโลยี คู่แข่ง และการตลาด
ปัจจยัด้านเทคโนโลยี และพฤตกิรรมการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป เป็นส่วนหนึง่
ทีท่�าให้บรษิทัต้องมกีารปรับเปลีย่นผลติภณัฑ์ ให้มคีวามหลากหลาย ซ่ึงผลติภัณฑ์ของ
บรษิทั สามารถรองรบัความเปลีย่นแปลงไป ของกลุ่มบรรจภุณัฑ์ หลากหลายประเภท 
อาทเิช่น บรรจภุณัฑ์พลาสตคิ แก้ว กระดาษ เหลก็ โดยผลติภณัฑ์พลาสตคิทรงรปูนัน้ 
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้าอุปโภค บริโภค ตามความต้องการ
ของลกูค้า ดงันัน้ จงึสามารถรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาด ได้อย่างสมดลุ แม้พฤตกิรรม
กรรมผู้บริโภคหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจัยความเสี่ยงด้านคู่แข่งและการตลาด กลยุทธ์ คือ การสร้างทีมวิจัยพัฒนาที่
แข็งแกร่ง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนองลูกค้า อย่างไม่หยุดยั้ง และ
การสร้างความสัมพันธ์เสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจในการเติบโตควบคู่ไปกับลูกค้าอย่าง
แนบแน่น ภายใต้ราคายุติธรรม และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนการวิจัยพัฒนา
ผลติภณัฑ์ สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ทีช่่วยลดต้นทนุสนิค้าให้กบัลูกค้า เหล่าน้ีเป็นการ

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 / กำรควบคุม
ภำยใน และกำร 

บริหำรควำมเสี่ยง
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สร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ องค์กร และทีมงานท่ีสนับสนุน ประกอบกับประสบการณ์ในธุรกิจและความเช่ียวชาญ
ในธุรกิจมากกว่า 33 ปี โดยยึดมั่นท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นสิ่งที่ท�าให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 3. ความเสีย่งด้านการด�าเนินธุรกิจ
ความเสี่ยงในแง่การด�าเนินธุรกิจ อันเป็นผลจากกระบวนการ หรือนโยบายที่ล้มเหลว รวมไปถึงความผิดพลาดของระบบ
การปฏิบัติงาน

ตลอดระยะเวลา 33 ปี บรษิทัมคีวามมุง่มัน่พฒันาระบบการรบัรองคุณภาพ ISO 9000 และสร้างระบบงาน รวมถงึก�าหนด
แนวการปฏิบัติการ ไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง และในการด�าเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบก�ากับ
ดูแล และมีผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกท่ีอยู่ในระดับแนวหน้าในการตรวจสอบและให้ความเห็นในเรื่องความเส่ียงที่
อาจมีผลกระทบด้านต่าง ๆ เป็นประจ�าทุกไตรมาศ และอยู่ภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย แม้กระท่ังด�าเนินการอยู่ภายใต้การตรวจสอบของลูกค้าในการตรวจระบบคุณภาพ มาตรฐานผู้ผลิต เหล่านี้
ล้วนเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน และระบบการท�างาน

 4. ความเสีย่งในด้านทรัพย์สิน
ความเสี่ยงในด้านทรัพย์สิน ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ภัยธรรมชาติ  
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในเหตุการณ์ ดังกล่าวซึ่งอาจก่อผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
ของธุรกิจและความสูญเสียทางด้านการเงิน 

บริษัทได้มีแนวทางการป้องกันความเส่ียงโดยท�าประกันความเส่ียงภัยทุกชนิด ครอบคลุมถึง ธุรกิจหยุดชะงัก ครอบคลุม
ระยะเวลารอบกรมธรรม์ 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความเสี่ยงภัยดังกล่าวอาจมีผลจากความเสียหายต่อเนื่องมายังผลการ
ด�าเนินงาน และทรัพย์สิน นอกจากนั้น บริษัทยังมีการท�าประกันภัยการขนส่ง ยวดยานพาหนะ รวมถึงประกันความรับผิด
ต่อตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อบุคคลที่สาม

 5. ความเสีย่งด้านปริมาณสต๊อคสินค้าเกิน
บริษัท มีจ�านวนลูกค้าจ�านวนหลายราย และรายการสินค้าที่หลากหลาย มากกว่าหนึ่งพัน รายการสินค้า และเติบโตขึ้น ดัง
นัน้ ในการควบคมุปรมิาณสนิค้า และระบบคลงัสนิค้า โลจสิตกิส์ ครอบคลมุถงึบ่วงโซ่อปุทาน เป็นกระบวนการทีส่�าคัญเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะรองรับการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

บริษัท ได้จัดให้มีการพัฒนาระบบสินค้าคงคลัง และมีการพัฒนาระบบควบคุมข้อมูลท่ีครอบคลุมครบวงจรของระบบบ่วง
โซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดซื้อ รับเข้าวัตถุดิบ วางแผนการผลิต จนกระทั่งระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และขนส่งสินค้า เพื่อส่ง
มอบไปยังลูกค้า จนถึงปลายทาง ภายใต้ระบบโครงสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลที่ครบครัน 
อีกทั้งการขยายพื้นที่คลังสินค้า 6,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพ 

 6. ความเสีย่งด้านอัตราแลกเปลีย่น
บริษัทมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ประมาณ 10% เป็นสกุล USD โดยมีต้นทุนเป็นเงินบาทในช่วงระยะเวลาส่งสินค้าถึง
วันที่เรียกเก็บเงินซึ่งมีโอกาสส่งผลกระทบต่อก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลยุทธ์ของบริษัท ในการรองรับความเส่ียงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าคือการ ท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วง
หน้ากับสถาบันการเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นทางเลือกในช่วงเวลารอคอยในการเรียกเก็บเงิน 

 7. ความเสีย่งจากการลงทุน
ในการลงทุน มีปัจจัยความเส่ียงหลากหลายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการด�าเนินงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยส่ิงแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรที่แตกต่าง และปัจจัยเส่ียงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบถึงความส�าเร็จตามเป้าหมาย หรือ
ความล้มเหลวของโครงการ

กลยุทธ์ ในการป้องกันความเส่ียงในการลงทุน คือ การพิจารณาก่อนการลงทุนใด ๆ บริษัทจะมีการวิเคราะห์การลงทุน
และน�าเสนออัตราผลตอบแทนของการลงทุน(ROI) รวมถึงวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง วิเคราะห์องค์กร และโอกาสการ
เจริญเติบโต และคู่แข่ง (SWOT ANALYSIS)  โดยผ่านคณะอนุกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้งข้อดี ข้อจ�ากัด ผลลัพธ์ที่อาจเกิด และความสามารถในการผ่านพัน



อุปสรรค ซึ่งเป็นผลกระทบต่อก�าไรโครงการในเชิงลึก

 8. ความเสีย่งจากการทุจริต
ในการจดัการองค์กรนัน้ เป็นไปได้ทีอ่าจมคีวามเสีย่งของการทจุริต  ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าว
นั้นมีทุกระดับชั้นขององค์กรที่มีส่วนสัมพันธ์กับกิจกรรมการด�าเนินงานแต่ละส่วนงาน ที่
มีส่วนเกี่ยวเนื่องทั้งภายใน และผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก

ผลกระทบของการทุจริต ซึ่งอาจเกิดในการบริหารจัดการองค์กรทั้งระยะสั้น และระยะ
ยาว รวมถึง การสูญเสียชื่อเสียง ความเชื่อมั่นต่อสาธารณะชน และผู้มีส่วนได้เสีย ความ
สูญเสียทางการเงิน และอื่น ๆ ที่มีผลต่อพนักงาน และองค์กรโดยรวม

บริษัทฯ ค่อนข้างมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ที่ในการป้องกัน โดยการการเปิด
ช่องทางให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแสมายงั หวัหน้าส่วนก�ากบัดแูลการปฏบิตักิาร
องค์กรทีช่ดัเจน และมนีโยบายเกบ็ข้อมลูจากผูแ้จ้งเบาะแสเป็นความลบั เพือ่ปกป้องสิทธิ
และผลกระทบต่อผูแ้จ้งเบาะแส และการจดัอบรม ให้ความรู้ต่อพนักงานทัง้ระดบัต้นและ
ระดับบริหาร รวมถึงบรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน แม้กระทั่งภายในองค์กรเอง 
บริษัทก็จัดให้มีกล่องรับข้อร้องเรียนจากภายในโดยไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล

 9. ระบบควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซึ่งมีคุณและมีผลบังคับ การด�าเนิน
งานที่แสดงถึงประสิทธิภาพท่ีเพียงพอของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการมอบ
หมายภารกิจในการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
ทบทวนประเมินผลระบบการตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้สามารถเชื่อ
มั่นได้ว่าบริษัทได้มีการระมัดระวังอย่างเพียงพอ โดยสามารถพิจารณาจากการตรวจ
สอบระบบข้อมูลทางบัญชี และรายงานมาตรฐานการเงิน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานก�ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงความเห็นต่อระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ที่เพียงพอและเหมาะสมส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของ บริษัท 
ได้มีการระบุ ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้แทนผู้มีอ�านาจและการควบคุม
การจดัการ เพือ่รบัการรับรองในการสร้างความโปร่งใสเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนั
ความเสียหาย และให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงบริษัทได้จัดแบ่งหน้าที่
ของส่วนงานต่าง ๆ และพนักงานควบคุมและผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแต่ละส่วนงาน
มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลอ�านาจภายในองค์กร

บริษัท ฯ ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบโดยตรงอย่างเป็นอิสระใน
การจัดหาผู้ตรวจสอบอิสระมาเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  เพ่ือตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 
ไชยยศ จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชภีายในส�าหรบัปี 2560  โดยผูต้รวจสอบภายในจะประเมนิ
ระดบั ความเสีย่ง ในแต่ละส่วนงาน โดยประเมนิจากสภาพแวดล้อมระดบัการควบคมุโดย
รวม ความเสีย่งจากระบบสารสนเทศ โดยกจิกรรมการตรวจสอบโดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่
ประเมินประสิทธิภาพ การด�าเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบ
ปฏิบัติ โดยผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุก
ไตรมาศ
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กรอบการควบคุมภายใน

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

ในกิจกรรมการด�าเนินงานของบริษัท กิจกรรมบางอย่างมีความเสี่ยงทั้งภายในและ
ความเสี่ยงภายนอก บริษัท จะประเมินและควบคุมความเส่ียงเหล่าน้ีเพ่ือป้องกันและ
ลดผลกระทบ ท่ีอาจเกิดในการด�าเนินธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบภายใน 
ได้รับมอบหมายในการประเมินและตรวจสอบความเส่ียงในแต่ละระดับ ในการประเมิน
ความเสี่ยงทางธุรกิจทุกฝ่ายจะต้องมีการระบุปัจจัยเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจใน
แง่ของความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงในการด�าเนินงาน ด้าน
สารสนเทศ และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับสูงจะต้องอ�านวยความ
สะดวกในการจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ของทุกหน่วยในองค์กร เพ่ือระบุความเสี่ยง
ที่อาจมีผลการทบ  โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องจัดให้มีการบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามโครงสร้าง ในหมวดที่ 6



รำยกำร
ระหว่ำงกัน

นโยบำยและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท�า
รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของ บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย กับบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืผูม้ส่ีวนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัความ
จ�าเป็นในการเข้าท�ารายการ ซึ่งข้อก�าหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามราคาตลาด โดยกรรมการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยีจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธใินการออกเสยีงเพือ่อนุมตัใินรายการดงักล่าว และจะเปิดเผยรายการระหว่าง
กันเป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)

นโยบายของบริษัทก�าหนดให้บริษัทรายงานรายการระหว่างกันทั้งหมดที่ผ่านการอนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทั และเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในรายงานประจ�าไตรมาส รายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

รายละเอียดบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อ ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีอ�านาจ
การจัดการ

นายอนุช โลเฮีย ผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท อินโดรามาโพลิเมอร์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีอ�านาจ
การจัดการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการและ
ผู้บริหาร

รายการระหว่างกนัเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ จากการด�าเนนิธรุกจิตามปกต ิโดยทีก่ารก�าหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรอืเป็นไป
ตามเงือ่นไขทางการค้าโดยทัว่ไปซึง่สามารถเทยีบเคยีงกบัเงือ่นไขทีใ่ห้กบับคุคลภายนอกและสมเหตสุมผล รายการระหว่าง
กันที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีเ่กีย่วข้องกัน ก่อนวันที ่12 ตุลาคม 2558

ล�าดบัที่ ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็น/หมายเหตุ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2557 2558 2559  

1 ซื้อสินค้าและบริการ    
เป็นการซื้อวัตถุดิบตามปกติ
ของธุรกิจตามราคาตลาด
และเงื่อนไขทางการค้า

เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
และราคามีความสมเหตุสม
ผล โดยมีการท�าใบสั่งซื้อ
ตามระบบ และรายงานการ
ซื้อประจ�าทุกไตรมาส

 ขายสินค้า 1 0.8 0.6 ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
และราคามีความสมเหตุสม
ผล โดยมีการท�าใบสั่งซื้อ
ตามระบบ 

 ซื้อสินค้า 0.2 2 0.3 ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

ค่าที่ปรึกษา 1 0.9 0 1.2 ล้านบาทต่อปี

ค่าบริการวิชาชีพ 0.4 0.3 0 ตามที่ระบุในสัญญา

ค่าเช่าจ่าย 0 0.7 1 ตามที่ระบุในสัญญา

เจ้าหนี้การค้าคงค้าง 0 0 0

มูลค่ายอดขาย 1,686 1,596 1,534

ยอดซื้อคิดเป็น % ต่อยอดขาย 0.0 0.12% 0.02%
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จ�ากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีเ่กีย่วข้องกัน หลังวันที ่12 ตุลาคม 2558

ล�าดบัที่ ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็น/หมายเหตุ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2557 2558 2559  

1 วัตถุดิบ PET    
เป็นการซื้อวัตถุดิบตามปกติ
ของธุรกิจตามราคาตลาด
และเงื่อนไขทางการค้า

เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
และราคามีความสมเหตุสม
ผล โดยมีการท�าใบสั่งซื้อ
ตามระบบ และรายงานการ
ซื้อประจ�าทุกไตรมาส

  -   ซื้อสินค้า 0 0.1 29.5

 -   เจ้าหนี้การค้าคงค้าง 0 0.1 0.0

มูลค่ายอดขาย 1,686 1,596 1,534

ยอดซื้อคิดเป็น % ต่อยอดขาย 0% .01% 1.92%

บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีเ่กีย่วข้องกัน หลังวันที ่12 ตุลาคม 2558

ล�าดับที่ ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็น/หมายเหตุ
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2557 2558 2559  

1 วัตถุดิบ PET    
เป็นการซื้อวัตถุดิบตามปกติ
ของธุรกิจตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขทางการค้า

เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
และราคามีความสมเหตุสม
ผล โดยมีการท�าใบสั่งซื้อตาม
ระบบ และรายงานการซื้อ
ประจ�าทุกไตรมาส

  -   ซื้อสินค้า 0 0.1 33.6

  -   เจ้าหนี้การค้าคงค้าง 0 0.1 20.2

มูลค่ายอดขาย         
1,686 

           
1,596 

          
1,534 

ยอดซื้อคิดเป็น % ต่อยอดขาย 0% .01% 2.19%



กำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน

ความยั่งยืน ของบริษัท หมายความถึง การเจริญเติบโตขององค์กรควบคู่ไปพร้อม
กนักบัผูม้ส่ีวนได้เสยี ซ่ึงประกอบไปด้วย ลกูค้า ผู้จดัจ�าหน่าย ชมุชน ผู้ถอืหุน้ สงัคม 
สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหวังส่งผ่านสิ่งที่มีคุณค่า โดยให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย
ของผู้บริโภค คุณภาพชีวิต แม้กระท่ังการให้ความส�าคัญต่อพนักงาน ซ่ึงถือเป็น
หัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นตั้งแต่วงจรของบ่วงโซ่อุปทาน จาก
วัตถุดิบหลักจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ซ่ึงเหล่าน้ีจะน�ามาสู่ความยั่งยืนในการเจริญเติบโตขององค์กร โดยการ
ส่งผ่านนโยบายการก�ากับดูแลไปยังคณะกรรมการชุดย่อยตามบทบาทหน้าที่อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือสื่อสารต่อไปยังทุกหน่วยขององค์กรเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดย
เชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะน�าบริษัทฯไปสู่การด�าเนินธุรกิจอย่างมั่นคง 
และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ สามารถเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กร 
เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั รวมถงึการมรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ีความโปร่ง ใส
ในการปฏบิตังิานภายใต้กรอบจรยิธรรมทีด่อีนัจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูถ้อืหุ้น 
ผูล้งทนุ ผูม้ส่ีวนได้เสีย และผูเ้กีย่ว ข้องทุกฝ่ายในระยะยาว จึงได้จดัท�านโยบายการ
ก�ากบัดแูลกิจการทีดี่ขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในปี 2550 โดยใน ช่วงปลายปี 2551 
นัน้คณะกรรมการได้ปรบัปรงุนโยบายดังกล่าวเพือ่ให้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้เป็นฉบบั
ที ่โดยได้จดัท�าประกาศและแจกจ่ายให้กรรมการและพนกังานทกุคน เพือ่ใช้อ้างองิ
และถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันตลอด จนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่อย่างถ่องแท้ 
และปลูกฝังให้เกิดจิตส�านึกในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงและ
น�าไปปฏบิติัตามทีไ่ด้ระบไุว้ในคูม่อืพนกังาน โดยมคีณะกรรมการบรหิาร และหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะอนุกรรม เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัท ซึ่งจากเดิมบริษัทมีคณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจ
สอบเป็นผู้ครอบคลุมภารกิจในการตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท  

ในปี 2559 กรรมการบริษัทได้มีความเห็นในการจัดตั้ง คณะอนุกรรมเพิ่มขึ้นอีก 3 
คณะเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจ อันประกอบไปด้วย คณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียง คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ โดยได้ก�าหนดให้คณะอนุกรรมการทุกคณะได้ทบทวนกฎบัตรที่
เกี่ยวเนื่องกับคณะกรรมการ และก�าหนดให้คณะอนุกรรมการอื่นได้มีส่วนทบทวน
กฎบตัรซึง่กนัและกัน โดยมคีณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการเป็นผู้ตดิตามการปฏิบตัิ
ตามกฎบตัรจรรยาบรรณของคณะอนุกรรมการ เพ่ือเป็นการสอบทาน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ ในการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด 
และรายงานผลให้คณะ กรรมการบริษัททราบอย่างสม�่าเสมอ 

นอกจากนั้นบริษัท ได้ก�าหนดให้ กรรมการ และคณะอนุกรรมการมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นรายบุคคล และรายคณะ ตามแนวนโยบายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงบริษัทได้ก�าหนดบทบาท
หน้าท่ีให้ คณะกรรมการ อนกุรรมการและผูบ้รหิาร มกีารรายงานผลการปฏบิตังิาน
ต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ และเปิดเผยผลการปฏิบตังิานไว้ในรายงาน
ประจ�าปีของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

กำรก�ำกับ 
ดูแลกิจกำร
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ในการปฏิบัติงานของกรรมการและอนุกรรมการอยู่ภายใต้กรอบในกฎบัติ จรรยาบรรณ กรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้
เผยแพร่ไว้ที ่www.thaiplaspac.com ภายใต้หัวข้อเกีย่วกบัเรา หวัข้อย่อยการก�ากบัดแูลกจิการ ซึง่นโยบายทีบ่รษิทัได้ก�าหนด
ครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
นอกจากบรษิทัฯจะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ในฐานะเจ้าของบรษิทัซึง่มสีทิธขิัน้พืน้ฐานตามทีก่ฎหมายก�าหนดแล้ว บรษิทัฯยงัได้ก�าหนด
นโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนน

สิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการปรับเปลี่ยนที่ส�าคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.00น. – 17.00 น. ที่ 
ห้อง บอร์ดรูม 2  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนน รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัท
ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2559 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 20 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมทุกวาระที่จ�าเป็น
อย่างครบถ้วนเช่นส�าเนารายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจ�าปีงบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชีรายงานผลการด�าเนิน
งานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา นโยบายการจ่ายเงนิปันผลพร้อมตวัเลขเปรยีบเทยีบย้อนหลังประวตักิรรมการทีเ่สนอให้ด�ารง
ต�าแหน่ง ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทน ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การประชมุผูถ้อืหุ้น และหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. และแบบ ข. โดยได้ก�าหนดชือ่กรรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้
ถอืหุน้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้โดยในแต่ละวาระจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการ ข้อเทจ็จริงและเหตผุล
ประกอบการพิจารณา นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประการประชุมล่วง หน้าบน 
Website ของบริษัทก่อนการประชุมให้ผู้ถือหุ้น คือวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษา 
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในวันประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น มีคณะกรรมการ
บรษิทัเข้าร่วมประชมุครบถ้วนทัง้หมด 8 ท่าน รวมทัง้ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผูอ้�านวยการสายการเงิน 
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมท�าหน้าที่ตรวจสอบการลง คะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท ได้ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นลง คะแนนเสียงแยกตามล�าดับวาระ โดยประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่
ประชุมได้แจ้งวิธีการนับคะแนน

ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งแจ้งจ�านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง เน่ืองจาก
มีส่วนได้เสียในวาระหนึ่งวาระใด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ สอบการด�าเนินงาน
ของบริษัท สอบทานแสดงความคิดเห็น และส่งค�าถามใดๆ และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อ
ซักถาม และข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูก ต้องครบถ้วนและแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้จาก Website ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นอกเหนือจากที่บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียง
ลงคะแนน สทิธิในการบัสารสนเทศอย่างเพยีงพอ สทิธใินการเสนอชือ่กรรมการอสิระเป็น ผูร้บัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทน 
บริษัทยังได้ก�าหนดในเรื่องอื่นๆ อีก เช่น มาตรการป้องกันความขัด แย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก�าหนดนโยบายและขั้นตอน
การท�าธรุกรรมและการอนุมตัริายการเกีย่วโยงกนักบับรษิทั ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูเ้กีย่วข้องกบับคุคล
ดงักล่าวอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในหลกัก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่พทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั และ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและความโปร่งใสภายใต้มาตรการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑ์วิธี การของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



นอกจากนี้บริษัทฯยังมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบ (Abusive self-dealing) ซ่ึงเป็นการ
เอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่นเช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading), 
การน�าข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในซ่ึงยังมิได้
เปิดเผยเพื่อท�าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลนั้น
จะเปิดเผยสู่สาธารณ ชนและก�าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บรษิทัทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืครอง (ตามแบบฟอร์ม 59-2) ไปยงัคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามระเบยีบ นอกจากน้ีบรษิทัยงัได้ก�าหนดให้จดัการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทนัท ีจากวนัทีผู่ส้อบบญัชีของบรษิทัได้ตรวจ สอบรบัรองงบ
ประจ�าปีหรือสอบทานงบไตรมาสแล้วเสรจ็ เพือ่พจิารณาและให้ความเหน็เสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการภายในวันเดียวกันกับที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่ง
งบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียว กันหรืออย่างช้าวันรุ่งขึ้นด้วยวิธีการดังกล่าว 
บริษัทเชื่อว่าหากมีการน�าข้อมูล ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จะสามารถตรวจสอบ
และน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการการลงโทษซึ่ง
บริษัทฯได้ก�าหนดไว้

 มาตรการลงโทษเมื่อผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

1. ในกรณเีกดิความเสยีหายแกบ่รษัิท ใหบ้รษิทัฯฟอ้งร้องผูบ้รหิารตอ่ศาลให้ชดใชค้วาม
เสียหายดังกล่าว และสามารถให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากต�าแหน่งได้

2. ในกรณีไม่ได้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ แต่เป็นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ และ
จริยธรรมให้มีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 1 ครั้ง หลังจากการตักเตือนถ้ามี
การกระท�าผิดอีก บริษัทสามารถให้ผู้บริหารคนนั้น พ้นจากต�าแหน่งได้

ซึ่งมาตรการป้องกันข้อมูลภายในนี้ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกล่าว อย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้าม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยที่คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนให้มีความ
ร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน
บริษัทฯได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง 
เจ้าหนี้ หรือหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในหลักดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับ ผู้บริหารกรรมการ และ
พนักงานอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจโดยได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงาน
ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง และก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ก�ากับ
ดแูลส่งเสรมิให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีก่�าหนด และประพฤตตินเป็นแบบ
อย่างทีด่ ีทัง้นีเ้น่ืองจากบริษัทตระหนกัถงึการสนับสนุนจากผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ซึง่จะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างก�าไร และสร้างความส�าเร็จในระยะยาวให้บริษัท ดังนี้

จรรยาบรรณผูบ้ริหาร : ได้ก�าหนดเพือ่ให้ผูบ้รหิารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ต่อพนกังาน ต่อลกูค้า 
ต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้

ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น
1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อท�าให้มั่นใจได้ว่า ใน

การตัดสินใจและการท�าการ ใดๆ มีการค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดย
รวมแล้ว

2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพด้วยความรู้ ความช�านาญ ความมุ่งมั่น และด้วยความ
ระมัดระวัง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการบริษัท
อย่างเต็มความสามารถ 51
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3. รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างสม่�าเสมอ ครบถ้วน และตามความจริงไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง
5. ไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ผู้บริหารต่อพนักงาน
1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ

พนักงานนั้นๆ
2. ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยการให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงอย่างทั่วถึง 

และสม่�าเสมอ
3. หลกีเลีย่งการด�าเนนิการใดๆ ทีไ่มเ่ปน็ธรรมซึง่อาจคกุคาม และสรา้งความกดดนัตอ่สภาพจติใจของพนกังานหรืออาจ

มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
4. ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหม้คีวามปลอดภยัตอ่ชวีติ รา่งกาย สขุภาพอนามยั และทรพัยส์นิของพนกังาน

อยู่เสมอ
5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ผู้บริหารต่อลูกค้า
1. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ให้การรับประกันสินค้า และบริการภายใต้เงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม
4. ไม่ส่งมอบสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้า และบริการนั้น มีข้อบกพร่องเสียหาย 
5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และด�าเนินการอย่างดีท่ีสุดเพ่ือให้ลูกค้าได้รับการ

ตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
6. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�ามาใช้เป็นประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ แจ้งให้

ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ผู้บริหารต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้
1. ปฏิบตัติามเงือ่นไขตา่งๆ ทีม่ตีอ่คูค่า้และเจา้หน้ี ในกรณีทีไ่มส่ามารถปฏิบตัไิด ้ตอ้งรีบแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าเพ่ือรว่มกนั

หาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้
3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความจริง

ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ท�าลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า หรือผลิตผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจาก ซึ่งมูล

ความจริง
3. ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม
1. ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม
2. คืนผลก�าไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่�าเสมอ
3. ไม่กระท�าการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม
4. ปลูกฝังจิตส�านึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงาน

ก�ากับดูแล

จรรยาบรรณของพนักงาน : ก�าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตน ดังนี.้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน มีความภักดี และตรงต่อเวลา
2. เอาใจใสอ่ยา่งจรงิจงั และเครง่ครดัตอ่กจิกรรมทัง้ปวงทีจ่ะเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ ประสทิธภิาพและการพฒันาองคก์ร

ไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท



3. ไม่อาศัยต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
4. รักษาความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่ค้า อย่างเคร่งครัด
5. เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
6. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นใด โดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง
7. รว่มกนัรกัษาและเสรมิสร้างให้เกดิความสามคัค ีและความเปน็น้�าหน่ึงใจเดยีวกนัในหมูพ่นักงานร่วมกนัท�างานเปน็ทมี 

และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้ความเอาใจใส่และช่วยด�าเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และน่า

รื่นรมย์อยู่เสมอ
9. ไม่ส่งเสริม หรือปกปิดการกระท�าใดๆ ที่มิชอบของพนักงาน หรือของบริษัท
10. ไม่กระท�าการใดท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งน้ีหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณที่ก�าหนดจะได้รับการวินิจฉัยลงโทษทางวินัย
นอกจากนี้คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยเปิดช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร หรือพนักงาน ความไม่
ถูกต้องโปร่งใสของรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในบกพร่องผ่านทาง Website ของบริษัทฯโดยไม่เปิดเผย
ชื่อผู้แจ้ง โดยคณะกรรมการจะได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อมูล และด�าเนินการทันที พร้อมทั้งเปิดเผยผลการด�าเนินงานหาก
เป็นเรื่องที่นัยส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
คณะกรรมการบรษัิทให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัง้งบการเงนิของบริษทัและงบการเงนิรวม
ของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิทีม่ข้ีอมลูทีถ่กูต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบาย
บญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ โดยจะใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีดี่ทีส่ดุในการจดัท�า รวม
ทัง้ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เพือ่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหุน้และนกัลงทนุ
ทั่วไปอย่างโปร่งใส โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสอบทานคุณภาพของรายงานทางการ
เงินก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ีบริษัทฯได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงนิซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีน้ี และการเปิดเผยข้อมลูทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดย
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้ผูล้งทนุ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และผู้เก่ียวข้องทราบ โดยผ่านทางการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนีบ้รษิทัได้เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัประวติับรษิทั ผลติภณัฑ์ต่างๆ ของบรษิทั รายงานทางการเงนิโดยผ่าน 
Website ของบริษัท คือ www.thaiplaspac.com 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 8 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของกิจการและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยจ�านวน 3 ท่าน กรรมการบริหารจ�านวน 3 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็นกรรมการอสิระและไม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน 2 ท่าน โดยประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบคุคลคน
เดยีวกนัเพือ่ให้เกิดการถ่วงดลุ ซึง่กนัและกนั โดยผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ตามทีร่ะบุไว้ในหวัข้อการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติที่กฎหมายและบริษัทก�าหนด เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ทั้งด้านทักษะและประสบการณ์ใน
การด�าเนนิธรุกจิเป็นผูม้ส่ีวนร่วมในการก�าหนดทศิทางนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั ตลอดจนก�ากบั
ดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีบริษัทฯได้
ก�าหนดไว้ และเสนอทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและอื่นๆ ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมเพ่ือช่วยกลั่น
กรองรายละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของคณะกรรมการและก�าหนดบทบาทอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนด
นโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน นอกจากน้ียังได้ก�าหนดให้มีการประเมินผล สอบทาน ติดตามและ
รายงานผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงได้ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 
ครัง้ทกุไตรมาสหลงัจากผูส้อบบญัชีของ บรษิทัฯได้สอบทานงบหรอืตรวจสอบรบัรองงบการเงนิของ บรษิทัแล้วเสร็จ และผา่น
การพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งแล้ว รายละเอียดการจัดการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2558 ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการในรายงานนี้แล้ว และได้ก�าหนดให้
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจ�าทกุปี ตามแบบประเมนิผล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าตอบแทนในเบื้องต้น และน�า เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินของบริษัท และผลปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละคน รายละเอียดจ�านวนค่าตอบแทนในปี 2558 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารได้ระบุไว้ในหัวข้อ
การจัดการแล้ว

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโดยมอบหมายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบก�ากบัดแูลให้ฝ่ายบรหิารจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในอย่างมปีระสทิธภิาพและเพยีงพอ โดย
ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงินการด�าเนินงาน กฎหมายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ปกป้องเงินลงทนุของผูถ้อืหุน้และทรพัย์สนิของบรษิทัโดยมหีน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบ และสอบทานระบบ
การปฏิบัติงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ 
รวมทัง้ได้มีการประเมนิประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในตามองค์ประกอบการควบคมุภายในทัง้ 5 หมวดเป็นประจ�าทกุ
ปี ส�าหรบัปี 2558 คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิผลการควบคมุภายในของบรษิทัฯแล้วเห็นว่า
บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้แล้วภายใต้หัวข้อเรื่องการควบคุมภายใน

การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายควบคุมดูแล เพื่อป้องกันผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ห้ามใช้ข้อมูลหรืออ�านาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานท�าการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนเพ่ือความโปร่งใส และยังได้
ก�าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อีกด้วย

นอกจากนีย้งัก�าหนดให้มกีารจดัการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ตรวจสอบรบัรองงบประจ�าปี หรอืสอบทานงบไตรมาส
แล้วเสรจ็ เพือ่พจิารณาและให้ความเหน็เสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัภายในวนัเดยีวกนักบัทีก่ารประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น

การแจ้งเบาะแส
ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงบริษัท เพื่อแจ้งเบาะแสมายังหัวหน้าผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้ทราบข้อมูล โดย
บรษิทั จะเกบ็ข้อมลูการแจ้งเบาะแสเป็นความลบัเพ่ือปกป้องสทิธขิอง และรับผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสยีในการแจ้งเบาะแส โดย
ระบุช่องทางการแจ้งเบาะแสไว้ที่ www.thaiplaspac.com หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัทส่งตรงถึงหัวหน้าผู้ก�ากับดูแลกฎบัตรได้
โดยตรง 

รายงานแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจ�าปี 2559

คณะกรรมการ
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

รายคณะ รายบุคคล

คณะกรรมการบริษัท 90.31 % 94.02 %

คณะกรรมการตรวจสอบ 92.12 % 96.20 %

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 85.00 % 90.45 %

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 87.72 % 85.22 %

คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน 83.42 % 89.54 %

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



ความยั่งยืน ของบริษัท 
หมายความถึง การ
เจริญเติบโตขององค์กร
ควบคู่ไปพร้อมกันกับผู้มี
ส่วนได้เสีย
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมาย
และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยยึดถือการ
ปฏิบัติดังนี้
-  การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม บริษทัไม่มนีโยบายทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั ในการทุม่ตลาด หรอื
รวมหัวก�าหนดราคาการฮั้วประมูล ในการขายสินค้า การก�าหนดราคาสินค้าจากต้นทุน
สินค้าและสามารถแข่งขันได้ 
-  การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ด�าเนินการใดๆที่เก่ียวข้องกับการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริมให้ ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและ
บริการที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
-  การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการประกอบธุรกิจที่สุจริต
และเป็นธรรมของคู่ค้า เช่นการป้องกันยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้แรงงานเด็ก สตรี 
และแรงงานไม่ถูกกฎหมาย และส่งผ่านนโยบายของบริษัทไปยังคู่ค้าอื่นของบริษัทได้ทราบ และตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายของคู่ค้า

การต่อต้านการทุจริต
บรษิทัมนีโยบายทีช่ดัเจนในการประกอบกจิการทีส่จุริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซ่ึงได้ถอืปฏิบตัมิาโดยตลอด 

-  นโยบายต่อต้านการทจุริตและการประกาศเจตนารมณ์ นอกจากการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัขิองกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัยงัมคีณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชทีีต่ลาดหลกัทรัพย์ให้การรบัรอง และ
ผู้สอบบัญชีภายในที่เป็นบุคคลภายนอก ที่คอยดูแลการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในความถูกต้อง บริษัทยัง
มีการปฏิบัติ  

1. การสร้างจิตส�านึก ทัศนคติ ให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซ่ือสัตย์ ผ่านการฝึกอบรมภายใน
ของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

2. จดัวางระบบการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ มรีะบบการตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อ�านาจหน้าทีท่ีเ่หมาะสมเพ่ือป้องกนั
3. ห้ามมิให้ ผู้บริหาร กรรมการ และพนักงาน เรียกร้องหรือรับ ผลประโยชน์ ทรัพย์สินใดๆ ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น ใน

การจูงใจให้ท�าหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรือท�าให้บริษัทสูญเสียประโยชน์อันชอบธรรม                        
4. แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย บริษัทได้แจ้งข้อปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม

กฎหมาย ในระเบยีบเกีย่วกบัการท�างานและจรรยาบรรรณธรุกิจของบรษิทัให้กบัพนกังานได้ทราบและน�าสูก่ารปฏบิตัิ
อย่างจริงจัง

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้

ควำมรับ
ผิดชอบต่อ
สังคมและ
ควำมยั่งยืน



1. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล โดยบริษัทจะ
จ้างพนักงานโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาเพ่ือท�างานในกระบวนการผลิตท้ังหมดของบริษัทรับพนักงาน โดยไม่มีข้อจ�ากัด
เรื่องเพศและอายุ 

2. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินษุยชน ระมดัระวงัดแูลมใิห้บริษทัเข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้องกับการละเมดิสทิธมินษุย
ชนเช่นการบังคับใช้แรงงาน (Force labor) การใช้แรงงานเด็ก (Child labor) รวมทั้งผ่านไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

3. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
4. แสดงเจตจ�านงและนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเปิดเผยต่อคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บรษิทัมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน พร้อมทัง้ยดึถอืปฏบิตั ิ เสมอมาในเรือ่งการจ้างงานและดแูลแรงงาน ซึง่เป็นหนึง่
ในห้าของหลกัการบรหิารงาน (5 M) ของบรษิทัที ่ ถือว่าบคุลากรของบรษิทัเป็นทรพัยากรทีส่�าคญั ดงันัน้จึงยดึถอืปฏบิตัติาม
มาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องต่าง ๆดังนี้

1. การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ นอกจากการพิจารณารับพนักงานโดยไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่อง เพศ อายุ เชิ้อชาติยังมีการ
ท�าสัญญาจ้างท่ีเป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซ่ึงเลือกตั้งจาก
พนกังานของบรษิทั ท�าหน้าทีด่แูลสวสัดกิารความเป็นอยูข่องพนกังาน และยงัได้รบั การรบัรองจากส�านกังานมาตรฐาน
แรงงานไทย กระทรวงแรงงาน

2. ความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการงาน โดยมีคณะ
กรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทุกระดับคอยดูแลและให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมายความปลอดภยั จดัอบรมให้ความรูก้บัพนกังานทกุคนเป็นประจ�าทกุปี จดัให้มกีารตรวจร่างกายพนกังานประจ�า
ปีให้กับพนักงานทุกคน

3. ปฏิบตัต่ิอพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่แบ่ง เพศ การศกึษา เชือ้ชาต ิภายใต้ข้อปฏิบตัใินคู่มอืจรรยาบรรณพนักงาน 
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังได้กล่าวมาในหัวข้อข้างต้นโดยครอบคลุมหลักการที่ 5 หมวด คือ 

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

การดูแลรักษาสิง่แวดล้อม 
บริษัทตระหนักดีในเรื่องการรักษาแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า เพื่อเกิดการใช้ทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพและไม่ก่อเกิดมลภาวะตามมา ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครง การลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากับกระทรวง
พลงังาน และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามทีโ่ครงการก�าหนด ซึง่นอกจากจะได้ช่วยลดการใช้ทรพัยากรโดยรวม ยงัสามารถ
ลดต้นทุนได้อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด 
ในการก�าจัดวัสดุเหลือใช้จากการผลิต อีกท้ังได้ร่วมมือกับคู่ค้าของบริษัทในการด�าเนินการด้วย เพื่อลดและป้องกันการเกิด
มลภาวะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร
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ช่ือ  งบประมาณ 

โครงการสวัสดิการ เพ่ือพนักงาน

 228,000 

เพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน เกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก

กิจกรรมการแข่งขัน กีฬา กองเชียร์  127,000 

แล้วแต่โอกาส บริษัทสนับสนุนรถรับส่ง น้ำด่ืม

 -   

โครงการเพ่ือสังคม ชุมชน

มอบทุนการศึกษาโรงเรียน  19,000 

เพ่ือให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน  24,000 

 100,000 

เพ่ือช่วยเหลือ กลุ่มเยาชนด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านจันเดย์

ให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องภัยของการคอรัปชั่น ซ่ึงตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี

 498,000 

โครงการความยัง่ยืน (Sustainability CSR -- เพ่ือพนักงาน และชุมชน ประจำาปี 59)

โครงการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม /หลักเกณฑ์

 (บาท) 

1. ทุนการศึกษาบุตรพนักงานของบริษัท ประจำปี 2559

ระดับ  ประถมศึกษา                   3,000.- บาท

 - เป็นพนักงานของบริษัทฯ มีอายุการทำงานครบ 5 ปีขึ้นไป ระดับ  มัธยมศึกษา                     3,000.- บาท

 - ประวัติการทำงานดี ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง 3 ปี ระดับ  มัธยมปลาย, อาชีวศึกษา       5,000.- บาท

 - ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียในเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว ระดับ  ปริญญาตรี                      10,000.- บาท

 - 1 ทุน ต่อ 1 ครอบครัวเท่าน้ัน

2. การจัดงานกีฬาสีประจำปีภายในองค์กร

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย บุคลากรภายใน
องค์กร และสร้างความสามัคคี

3. ว่ิงเพ่ือสุขภาพ

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย บุคลากรภายใน
องค์กร และสร้างความสามัคคี

1. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียน

มอบทุนการศึกษาให้เยาขน ชุมชนท้องถิ่น 8 แห่ง

2.การจัดทำโครงการ CSR CHARITY AND ANTI CORUPTION

รวมงบประมาณ ปี 2559

โครงการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
ในระหว่างปี 2559 บริษัท ได้จัดท�าโครงการ Sustainability CSR หลายโครงการซึ่งได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้  บริษัท
เล็งเหน็ถึงความส�าคัญของชุมชน เยาวชน ทั้งระดับท้องถิน่ ให้ได้รับความเท่าเทียมกันรวมทั้งหมด 2 โครงการ และ หนึ่งใน
โครงการ บรษิทัได้จดักจิกรรมให้พนกังานจดัโครงการร่วมกับคู่ค้า SNP Shipping มาโดยตลอด ซ่ึงในปี 2559 น้ี บริษทั ได้
จดัให้มโีครงการ CSR Charity and Anti-Corruption  ด้วยบรษิทัได้เล็งเหน็ถงึสภาพสงัคมปัจจบัุนของเรา ยังมสีภาพพืน้ฐาน
ทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัทัง้หมด มีชมุชนผูด้้อยโอกาสจ�านวนมากทีต้่องการความช่วยเหลอืสนับสนุน ดังน้ัน บริษัทจงึจัดโครงการนี้
ขึ้นเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งมอบไปยังชุมชนเหล่านั้น และยังคงมุ่งมั่นที่จะท�าเพื่อสังคม ชุมชน ต่อไป โดยเป้าหมาย คือ มุ่ง
กระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชนแหล่งทุรกันดาร เพื่อเป็นการให้โอกาสกับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาชุมชนระดับ
ท้องถิน่ เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการช่วยเสริมสร้างภมูคิุม้กนัป้องกนัการเกดิทจุรติและคอร์รัปชัน่ในสังคมปัจจบัุนและในอนาคต

ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2559 บริษทัจงึร่วมมอืกบัคูค้่าของบรษัิท ซึง่มเีจตนารมณ์เดยีวกนั โดยในปีนี ้เราได้คดัเลอืก โรงเรียน
บ้านจันเดย์ หมู่ 3 ต�าบลท่าขนุน อ�าเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพบว่าเยาชนกลุ่มนี้ เป็นผู้ด้อยโอกาส ทั้งสัญชาติ 
ภาษา แม้กระทั่ง ชื่อ นามสกุล ที่ยังไม่มี ซึ่งทีมงานได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ จะเข้าไปช่วยสนับสนุน 
โดยใช้งบประมาณ 100,000.- บาท ส�าหรับเป้าหมายกิจกรรมกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. ท�ากิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด
2. มอบสิ่งของจ�าเป็นต่อการศึกษาให้กับโรงเรียนและนักเรียน  
3. กิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้กับนักเรียน ในการป้องกันการทุจริตและต่อต้านคอร์รัปชั่น  



รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ 
พนักงานบริษัทจ�านวน 15 คน ที่ร่วมเดินทางไป จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และเข้ากิจกรรมการแสดงและมอบสิ่งของ 
ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา โดยท�ากิจกรรม วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 25-26 พฤษภาคม 2559  
ประกอบด้วย

1. มอบที่นอนส�าหรับเด็กอนุบาล จ�านวน 60 ชุด @ 140 บาท  งบประมาณ  8,400 บาท
2. มอบอุปกรณ์กีฬา ลูกวอลเลย์บอล จ�านวน 20 ลูก @ 500 บาท งบประมาณ 10,000 บาท
3. มอบทุนการศึกษาส�าหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน จ�านวน 2 ทุน @  24,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท
4. เลี้ยงอาหารนักเรียน และจัดการแสดงละคร เพื่อสร้างความรู้และผลลัพธ์ของการติดสินบนและทุจริต คอร์รัปชั่น
5. ค่าใช้จ่ายเดินทาง ที่พัก อาหาร งบประมาณ 30,000.-
ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ทางทีมงานได้ประสานร่วมกับผู้แทนโรงเรียน เพื่อคัดเด็กผู้ด้อยโอกาส ความประพฤติ
ดี ขยัน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมถึงเยาวชนมีความใฝ่ฝันที่จะได้รับมอบโอกาสที่ดีในอนาคตต่อไป ซึ่งทีมงานได้
มอบให้กบัตวัแทนอาจารย์เป็นผูม้อบทนุ และดแูลส�าหรบัทนุการเรยีนของเยาวชนผูท้ีถ่กูคดัเลือกในระดบัชัน้ต่อไปในระดบั
อุดมศึกษา และได้มีการติดตามรายงานผลความเป็นไปของเยาชนผู้ที่ได้รับมอบทุน จากอาจารย์ผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนั้น บริษัท ยังมีโครงการดูแลสุขภาพชีวอนามัย พนักงาน และดูแลส่ิงแวดล้อมเร่ิมจากภายในองค์กร และการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมทักษะ เพื่อให้เกิดทักษะความช�านาญการ ทั้งการจัดอบรมภายในและภายนอก
องค์กร  ซึ่งจัดให้มีหลักสูตรประจ�าปี อีกท้ังการดูแลพนักงานโดยเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย และระบบ ISO และ
ระบบความปลอดภยัของผูบ้รโิภคตัง้แต่การเข้าถงึกระบวนการผลติ ซึง่ครอบคลมุถงึระบบบ่วงโซ่อปุทาน จนถงึมอืผูบ้รโิภค 
โดยผ่านระบบ GMP แม้กระทัง่การจดัท�าโครงการลดการสญูเสยี เพ่ือพัฒนาศกัยภาพพนักงาน และการสร้างความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ในการปรบัปรงุขัน้ตอนการปฏบิตังิานจากสิง่เลก็ๆ ภายในองค์กรผ่านโครงการ KAIZEN ซึง่โครงการเหล่านีไ้ด้จดั
ตั้งเป็นรูปแบบคณะกรรมการผู้ด�าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างเป็นรูปแบบ เหล่านี้เป็นการเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ  ภายใน
องค์กร ซึง่ TPAC เอง ถอืเสมอืน ส่วนหนึง่ทีช่่วยผลกัดนัความยัง่ยนืของบรษิทัจดทะเบยีนไทย และแผ่ขยายต่อไปยงัผูม้ส่ีวน
ได้เสีย ซึ่งจะได้รับมูลค่าเพิ่ม (Value add) จากสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ และสามารถแบ่งปันไปยัง ชุมชน สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้
มีส่วนได้เสียเองโดยทางตรง และทางอ้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ของบริษัทที่ท�าให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถ
สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ  จากความสามารถของบคุคลากรทีม่ส่ีวนร่วม อนัจะน�าไปสูก่ลยทุธ์ ขององค์กรในภาพเดยีวกนั
และสนบัสนนุกนั และท้ายทีส่ดุผลของคณุค่าทีไ่ด้รับนัน้จะส่งผลต่อไปยงัผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นรปูธรรม และต่อเนือ่ง อนั
ท�าให้บริษัท สามารถยืนอยู่ได้ยาวนาน และมีผลประกอบการที่อยู่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ได้ด�าเนินการ 
จะเห็นได้จากสถิติการรายงานผลประจ�าปีที่ได้เปิดเผยในรายงานประจ�าปีนี้

แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟา้

มาตรการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เงินลงทุน สถานภาพ หน่วยวัด เปา้หมาย ทีเ่กิดขึน้จริง

180,000 ดำเนินการแล้ว

กิโลวัตต์ 7 7.37

35,280 37,145

123,480 130,007

757,750 ดำเนินการแล้ว

กิโลวัตต์ 1,200 1,146

360,000 343,714

1,260,000 1,202,998

11,126,540 ดำเนินการแล้ว

กิโลวัตต์ 50 58.32

399,600 466,080

1,398,600 1,631,280

59000 ดำเนินการแล้ว

กิโลวัตต์ 2.5 2.04

18,000 13,220

63,000 46,270

ติดต้ังเครื่องควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศ
แบบอัตโนมัติ          ( TPAC 2 )

เพ่ือลดการทำงานของ
เคร่ืองอัดอากาศ

ม.ค 59 – ม.ย.
59 

กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

บาท/ปี

ทยอยเปลี่ยนหลอดไฟจากT8 -28,36 W เป็น LED
14.5, 18, 20  W TPAC 1, 2, 3  ( 1,920 หลอด )

เพ่ือลดการใช้พลังงาน
ด้านแสงสว่าง

มค. 59 – สค 59 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

บาท/ปี

เปลี่ยนเคร่ืองจักรใหม่ (Full Electric)ทดแทนเคร่ืองจักร
เก่า (Hydraulic)   4 เคร่ือง

เพ่ือลดการทำงานของ
มอเตอร์

มย 59 - กย 59 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

บาท/ปี

ติดต้ังฉนวนกันความร้อนท่ี Barrel เคร่ือง Injection ( 4
เคร่ือง )

เพ่ือลดการทำงาน
ของHeater

สค 57 – กย 57 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

บาท/ปี

59
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2559
 TPAC1 TPAC2 TPAC3

เป้าหมาย (ชั่วโมงการท�างาน) 727,200 1,543,200 489,600

จ�านวนวันเป้าหมาย 900 วัน 300 วัน 300 วัน

สถิติที่ดีที่สุด 447,632 1,157,400 517,968

สถิติปัจจุบัน 2559 641,552 315,840 117,216

จ�านวนวัน ณ วันบันทึก 794 วัน 60 วัน 74 วัน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง    

ที่ รายละเอียด ผล ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ

1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  ระดับผู้บริหาร  P 25,000
2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  ระดับหัวหน้างาน  P 50,000
3 การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น  P 30,000 บุคคล

4 การปฏิบัติงานกับปั้นจ่ันอย่างปลอดภัย  P 50,000

5 การใช้งานและขับข่ีรถยกอย่างปลอดภัย  P 15,000

6 ความปลอดภัยในการทำงานเก่ียวกับไฟฟ้า  P 50,000

7  P 40,000

8  P 16,000

9 ตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุอัตโนมัติ  P 100,000

10  P 35,000

11  P 28,000

12  P 40,000

13 ตรวจวัดคุณภาพน้ำด่ืม  P 40,000

14  P 40,000

15  P 20,000

16 ตรวจสอบระบบสายล่อฟ้าประจำปี  P 25,000

17 8,000

18  P 150,000

19 การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ฯและรายงานการประชุม  P 7800

20  P 100,000

21 จัดซื้อชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง เพิ่มเติม  P 100,000

22  P 24,000

23 โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  P 45,000

24 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย  P 20,000

รวม 1,058,800.00

งบประมาณแผนงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ประจำาปี พ.ศ 2560

บริษัท พลาสติค หีบห่อไทย จำากัด  (มหาชน)

งบประมาณ
(บาท)

1/ปี จป.ว
2/ปี คปอ.
2/ปี

1/ปี จป.ว

2/ปี จป.ว

2/ปี จป.ว

อบรม  " ดับเพลิงขั้นต้น " 2/ปี จป.ว

"ซ้อมอพยพและซ้อมหนีไฟ" 1/ปี จป.ว

1/ปี จป.ว

ตรวจสอบระบบ FIRE PUMP (Performance Test) 1/ปี จป.ว

ซ่อมบำรุงระบบ FIRE PUMP 4/ปี จป.ว

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (แสง เสียง ความร้อน) 1/ปี จป.ว

1/ปี จป.ว

การตรวจสอบโครงสร้างอาคาร TPAC 2. 1/ปี จป.ว

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี TPAC 1,3 1/ปี จป.ว

1/ปี จป.ว

ตรวจสอบรถยกที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียม 4 คัน 1/ปี จป.ว

การตรวจสอบปั้นจั่น / เครน 1/ปี จป.ว

อย่างน้อย1ครั้ง/เดือน จป.ว

อบรมทีมดับเพลิง(ภายนอก) 1/ปี จป.ว

1/ปี จป.ว

ป้ายโครงการ,ป้ายนโยบายด้านความปลอดภัย 1คร้ัง/เดือน จป.ว

4 เดือน/คร้ัง จป.ว

1ปี/คร้ัง จป.ว



สถิติการฝึกอบรมพนักงาน

วัน ช่ัวโมง วัน ช่ัวโมง วัน ช่ัวโมง วัน ช่ัวโมง วัน ช่ัวโมง

การอบรมด้านความปลอดภัย

0 0 0 0 0 0 1 6

35 167

ระบบการจัด ด้านพลังงาน 4 24 0 0 7 42 4 22

4 24 3 18 4 22 6 32

0 0 0 0 0 0 2 12

รวม 8 48 3 18 11 64 13 72

การเพิ่มทักษะในการทำงาน

ผู้บริหาร 8 44 10 56 4 20 9 48

51 276
4 22 1 6 3 14 4 24

พนักงาน 3 16 1 6 1 4 3 16

รวม 15 82 12 68 8 38 16 88

การอบรมอื่นๆ

3 16 1 6 4 24 1 6
9 52

รวม 3 16 1 6 4 24 1 6

ผลรวมท้ังหมด 95 495

การฝึกอบรมของพนักงาน ประจำาปี 2559

ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4 ปี 2559

ระบบ 5ส - Kaizen

ระบบ Safety

ระบบ มรท.

ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนก

การอบรมภายนอก / ภาคบังคับ

Buddhist ceremony ท�าบุญ - Gold reward  มอบทอง

Fire fighting drill ดับเพลิง
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ช่ือหลักสูตร สถาบัน Public

0101  6 

0401
 18 

0402  สัมมนาเปิดตัวโครงการฯ และ การประชุมช้ีแจงเพ่ือให้ข้อมูล  6 

0403
 36 

0404
 6 

0405
 18 

0406 การเตรียมความพร้อมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
 4 

0601 การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  18 

0602 โครงการเร่งรัดลดอุบัติเหตุจากการทำงานในสถานประกอบกิจการ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน  6 

0603  6 

0604  6 

0605  6 

0606 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ  12 

0607 การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย  6 

0608  4 

0609 ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทค โนโลยีฐานเทคโนโลยี  12 

0610 ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทค โนโลยีฐานเทคโนโลยี  6 

0611  8 

0612 โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  6 

0701 โครงการแรงงานสมานฉันท์ ม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน สำนักสวิสดิการ และคุ้มครองแรงงาน  12 

08 Training Needs

0801  6 

0802 การลดต้นทุนท่ีทุกคนมีส่วนร่วม  6 

0803  6 

0804
การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  6 

0805  6 

0901  4 

1001 มนภัสสร 

1002 ตัวแทนระบบคุณภาพ  6 

1003 ตัวแทนระบบคุณภาพ  6 

1004 ตัวแทนระบบคุณภาพ  6 

1101 สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์  6 

1102 ศูนย์พัฒนากลยุทธทางธุรกิจ  6 

1103 Extrusion Blow Molding Basic&Trouble Shooting 2016  6 

รหัส
หลักสูตร

In-
house

จำนวน
ช่ัวโมง

 01 ระบบ 5ส-Kaizen

การดำเนินกิจกรรม 5 ส.อย่างมีประสิทธิผล บจก.เอเซียเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

04 ระบบการจัดด้านพลังงาน

เทคโนโลยีเชิงลึกด้านอนุรักษ์พลังงาน"(โรงงาน) ภายใต้ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน บจก.ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอลซัลต้ิง

Enervision Co.,Ltd.

โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย(จัดอบรมผู้รับ
ผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญโรงงาน)

การพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพวัสดุ
เครื่องจักร อุปกรณ๋ในโรงงาน/อาคารควบคุม (Refresh PRE)

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมท่ีประสบ
ความสำเร็จ บจก.เอส ดี ซี เอ็นเนอจี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน(พพ)

06 ระบบ Safety

การขับ Forklift อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

การดับเพลิงข้ันต้น รุ่น 1 อปพร.บางน้ำจืด

การดับเพลิงข้ันต้น รุ่น 2 อปพร.บางน้ำจืด

เจาะลึก การทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump (Performance Test) ตามกฎหมายโรงงาน

โครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

การซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 อปพร.บางน้ำจืด

สำนักงาน ปปส.

07 ระบบ มรท.

ก้าวสู่การเป็น"พ่ีเลี่ยงในองค์กร"อย่างมืออาชีพ บจก,เอเชีย เทรนน่ิง เซ็นเตอร์

สสท.

เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการ(POKA YOKE) สสท.
บจก.ไอเอสดี-อินเตอร์แอคทีฟแอนด์โป
รดฟสชั่นแนลฯ

การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพ(19 ธ.ค.59) บจก,เอเชีย เทรนน่ิง เซ็นเตอร์

09 อบรมภายนอก

"มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร(Food Safety) สำหรับการส่งออก บูโร เวอริทัส เซอฟิดคช่ัน (ประเทศไทย)

10 อบรมภาคบังคับ

ปฐมนิเทศ และ OJT

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบคุณภาพภายในบริษัทฯ รุ่นท่ี 1/59

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบคุณภาพภายในบริษัทฯ รุ่นท่ี 2/59

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบคุณภาพภายในบริษัทฯ รุ่นท่ี 3/59

11 เพ่ิมทักษะและเทคนิคในการทำงาน 

การออกแบบแม่พิมพ์และการวิเคราะห์ปัญหาจากขบวนการฉีดพลาสติก(19 ก.พ.59)

5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

บจก.บีทีโอ คอร์ปอเรช่ัน



1104 ธรรมนิติ  4 

1105 Plastic Technology Seminar 2016  12 

1106  6 

1107  6 

1108 สถาบันพลาสติก  6 

1109  6 

 6 

1110  12 

1111  6 

1112  6 

1113 3M Health Care Academy  6 

1114 Basic Hydraulic For Industrial บริษัท นิวแม็ก จำกัด  6 

1115  6 

1116 Network Security  6 

1117   Statistical Process Control  12 

1118 SolidWorks Advanced Part Modeling บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด  18 

1119  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  18 

1120 เทคโนโลยีไฮดรอลิคและนิวแมติกออโตเมชั่นในเครื่องจักรอุตสาหกรรมยุคใหม่  6 

1121  4 

1122 Virtual Desktop Make IT Simple Workshop Zenith Comp  6 

1123 ZyXEL One Network Technical Hand-on Training  6 

1124 HER's Program J&J  6 

1125 การบริหารคนเก่ง ศูนย์พัฒนากลยุทธทางธุรกิจ  6 

1126  6 

1127 Enterprise Roadmap Update  6 

1128 Advance to the next stage of molding  4 

1129 Automate Your Business Now or never  4 

1130 Server&Storage , Hyper converge  4 

1131  ตลาดหลักทัพย์ แห่งประเทศไทย  4 

1132 SUMITOMO  6 

1133 รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัตอย่างไร ให้ถูกต้อง  ตลาดหลักทัพย์ แห่งประเทศไทย  4 

1134  ตลาดหลักทัพย์ แห่งประเทศไทย  12 

1135  6 

1136          24 

1137 IOD thai institute of Directors  4 

1138  6 

1139 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  4 

เจาะปัญหาภาษี พร้อมวิธีการแก้ไข (TAX CASE STUDT)

Krauss Mafei Group
ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
(Internal Audit's Challenge in Value Adding

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชู
อุปถัมภ์

สุดยอดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรสู่ความสำเร็จ (Plant Director) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการเป่าขวดพลาสติก(INJECTION STRETCH BLOW
MOLDING,ISBM

การปรับแต่งเครื่องฉีด Sumitomo SE 180 EV-C560 รุ่น 1 Sumitomo

การปรับแต่งเครื่องฉีด Sumitomo SE 180 EV-C560 รุ่น 2 Sumitomo

ระบบ ECONS 2016
กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนกับพัสดุคงคลัง
(Strategic Stock Annual Cgecking) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

5ส.Visual Control  ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยระบบ 5 ส.บริหารจัดการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
Development and implementation of complete food safety plans : preventive
controls,verifcation,and validation

ฝึกปฏิบัติการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริง Case Studies of
Perfect English E-mail Writing

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

พ้ืนฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries)

การจัดทำบุญชีให้สอดคล้องกับสภาพกิจและการถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการ
เงิน บจก.ธรรมนิติ

ZyXEL (thailand)

Ofce 365 User Conferrence : Reinventing Productivity for Thailand บมจ. ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)

การรายงาน Strategic Shareholder และการจัดทำรายงาน FSCOM

การใช้เคร่ืองฉีด SUMITOMO SEEV-A

การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate
Sustainability)รุ่นท่ี 8
เทคนิคการปรับเงินเดือน และค่าจ้างโบนัสประจำปี ให้ถูกใจพนักงานปละองค์กร
Happy สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries)พ.ย.59)

รายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
ถอดความรู้และประสบการณ์จากกูรู ด้านคุณภาพ"เคล็ดลับความสำเร็จ สู่ ผู้จัดการ
คุณภาพ(2 ธ.ค.59) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

รู้จักพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่ IR ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร

63



64

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมี
ประสบการณ์หลากหลาย อันเกี่ยวเนื่อง ในด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย 
และธรุกจิบรรจภุณัฑ์ ซ่ึงเป็นผู้ทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมต่อการปฏิบตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ความน่าเชือ่ถอืและความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกั
การก�ากับดูแลกิจการและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะ
กรรมการตรวจสอบมีวาระในต�าแหน่ง 3 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง  คณะกรรมการตรวจ
สอบ ประกอบด้วย

ชือ่ นามสกุล ต�าแหน่ง
จ�านวนครัง้  
ทีเ่ข้าร่วมประชุม

นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ
4/4

นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4/4

นาย กรานต์ ฉายาวจิติรศลิป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4/4

หมายเหตุ:  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งในวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เพื่อทดแทนกรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบชดุเดิมทัง้ 3 ท่าน จากคณะกรรมการบริษทั โดยม ีนางสาวอนงค์ สมพิทยานรุกัษ์ 
เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ประสานงาน

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตังิานภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัตามกฎบตัรทีก่�าหนดไว้ ซ่ึงกรรมการได้เหน็ชอบหน้าทีค่วามรบัผดิ
ชอบ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมโดยที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย รวม 4 ครั้ง 
ประกอบด้วยการให้ค�าปรึกษากับผู้ตรวจสอบภายในและ ผู้ตรวจสอบภายนอก ตามวาระ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. พิจารณา และรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในประจ�าไตรมาศ และรายงาน
ประจ�าปี

2. พิจารณา รับรองผลการตรวจสอบงบการเงินประจ�าไตรมาศ
3. พจิารณาความคบืหนา้ของการปรบัปรุงนโยบายการบญัช ีเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั ระบบ

มาตรฐานบัญชี
4. พิจารณา รับทราบความคืบหน้า การปรับปรุงระบบ Accounting Software

คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลอืกและเสนอให้ บริษทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัท แต่งตั้งให้ คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 
หรือ นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นายชยพล 
ศุภเศรษฐนนท์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516  ให้เป็นผู้สอบบัญชีอิสระ ในปี 2560 โดยมีค่า
ตรวจสอบบญัช ีเป็นเงนิ 1.3 ล้านบาท การคัดเลือกผู้สอบบญัชอีสิระค�านึงถงึความเป็นอสิระ 
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ากัด 

รำยงำนคณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ 
และคณะ
กรรมกำรชุด
ย่อย



เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2560 การคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในค�านึงถึงความเป็น
อิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และความสมเหตุสมผลของ
ค่าตรวจสอบ มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตาม
กฎข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ พรบ. ตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) ในเร่ืองการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติภารกิจตามกฎบัตรของบริษัท และตามขอบเขตที่
ก�าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั โดยตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) 

ในปี 2559 บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทยซึง่ ได้ด�าเนนิการภายใต้การก�ากบัดแูลกจิการที่
มปีระสทิธภิาพโดยคณะกรรมการ ได้ปฏบิตัหิน้าที ่อย่างครบถ้วน และได้ท�าการประเมนิ
ตนเองรายบุคคล และรายคณะ เพื่อเสนอผลการด�าเนินงาน รวมถึงให้ค�าปรึกษา และให้
ความเห็นประเด็นส�าคัญ อันมีผลเกี่ยวกับกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่าง
สม�่าเสมอ ทุกไตรมาส

นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทีด่ี ประจ�าปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการที่ด ีประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ทีม่ปีระสบการณ์ทางด้านการก�ากบัดแูลกจิการ 
และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
มีวาระในต�าแหน่ง 2 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือกรณีหากกรรมการท่านใดที่อยู่ในต�าแหน่งกรรมการบริษัท หาก
ต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัทหมดวาระลง ให้ถือว่าการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดย่อยนี้สิ้นสุดลงในวันเดียวกัน 
แล้วแต่วันครบวาระชุดใดจะถึงก่อน   คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

ชือ่ นามสกุล ต�าแหน่ง
จ�านวนครัง้  
ทีเ่ข้าร่วมประชุม

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2/2

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการ 2/2

นาย อโลค กุมาร์ โกธารี กรรมการ 2/2

นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ กรรมการ 2/2

หมายเหต ุ คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ปัีจจบุนั ได้รับแต่งตัง้ในวาระการประชมุคณะกรรมการบริษทั คร้ังที ่5/2559  
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  โดยมี นางสาว เก็จแก้ว งามล�าใย เป็นเลขานุการ

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการได้ปฏบิตังิานภายใต้ขอบเขตความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ตามกฎบัตร ฉบับปรับปรุง  ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งกรรมการได้เห็นชอบหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท 
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 รายละเอียดได้แจ้งอยู่ที่ www.Thaiplaspac.com

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
1. พิจารณาทบทวนจรรณยาบรรณส�าหรับกรรมการ และจรรณยาบรรณส�าหรับพนักงาน
2. พิจารณาทบทบทวนโนบาย และกฎบัตรของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ
3. พิจารณาทบทวน รายงาน ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้งรายบุคคล และรายคณะ 
4. ทบทวนหัวข้อ พิจารณารายงาน ผลการด�าเนินงานด้านโครงการนักลงทุนสัมพันธ์ 
5. พจิารณาหัวข้อ การปรบัปรงุในหวัข้อการก�ากบัดแูลกจิการ(CG Check List) และ การประชมุผูถื้อหุ้น(AGM Check List)

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่ท�าตามขอบเขตที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  โดยในปี 2559 บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทยซ่ึง ได้ด�าเนินการภายใต้การ
ก�ากับดูแลกิจการที่ มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างครบถ้วน ต่อเนื่องสม�่าเสมอ รวมถึงได้ท�าการ
ประเมินตนเองรายบุคคล และรายคณะประจ�าทกุปี และน�าเสนอเสนอผลการด�าเนนิงาน รวมถงึให้ค�าปรกึษา และให้ความ
เห็นประเด็นส�าคัญ อันมีผลเกี่ยวกับกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม�่าเสมอ ทุกไตรมาส

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา 
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประจ�าปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด(มหาชน) โดยคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น
ในปี 2551 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย อ�านาจ หน้าที่ 
กระบวนการ วิธีการ แผนงานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมิน บริหารจัดการ และติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารต่อคณะกรรมการบริหาร อย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรม
ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการท�างานที่มีความส�าคัญทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

ชือ่ นามสกุล ต�าแหน่ง
จ�านวนครัง้  
ทีเ่ข้าร่วมประชุม

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการ 2/2

นาย อนิล กุมาร์ โคลิ กรรมการ 2/2

นาย อโลค กุมาร์ โกธารี กรรมการ 2/2

นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ กรรมการ 2/2

หมายเหต ุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีนางสาวเก็จแก้วงาม  ล�าใย  เป็นเลขานุการ

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ตามกฎบัตรที่ก�าหนดไว้ ซึ่งกรรมการได้เห็นชอบหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท วันที่ 15 
ธันวาคม 2559

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
1. พิจารณาความเสี่ยงด้าน การเงิน  การลงทุน ความปลอดภัยของทรัพย์สิน  วัตถุดิบ การด�าเนินธุรกิจ การตลาดข้อมูล 
และการใช้ข้อมูล  ระบบการควบคุมภายใน  การทุจริตและคอรัปชั่น  
2. พิจารณาทบทวนทิศทางกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว    
3. พิจารณาทบทวนการลงทุนในโครงการใหม่    
4. พิจารณาทบทวนแผนการลงทุน และงบประมาณในการลงทุนส�าหรับปี 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตามขอบเขตที่ก�าหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และเป็นไปตามกฎบัตรที่ได้รับ
อนุมัติจาก กรรมการบริษัท โดยในปี 2559 บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย ได้ด�าเนินการภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และได้ด�าเนินการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนให้ทุกหน่วยงานอยู่ภายใต้กรอบบริหาร ความเสี่ยง
ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเสมอมา

(นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา) 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประจ�าปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในหลากหลาย
สาขาวิชาชีพ ซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) คณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระในต�าแหน่ง 2 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง และจะหมดวาระ ตามสถานการณ์เป็น
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการประกอบด้วย  

ชือ่ นามสกุล ต�าแหน่ง
จ�านวนครัง้  
ทีเ่ข้าร่วมประชุม

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา กรรมการ 2/2

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการ 2/2

นาย อโลค กุมาร์ โกธารี กรรมการ 2/2

นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการ 1/2

นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรรมการ 1/2

หมายเหต ุ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 5/2559 โดยมี นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ รักษาการเลขานุการ

ขอบเขตกการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัตงิานภายใต้ขอบเขตความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัตาม
กฎบตัรทีก่�าหนดไว้ ซึง่กรรมการได้เหน็ชอบหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ตามมตทิีป่ระชมุกรรมการบรษัิท วนัที ่15 ธนัวาคม 2559

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุม 2 ครั้ง ในปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยการให้ค�าปรึกษา
กับผู้บริหาร ดัง หัวข้อตามวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการที่ได้ด�าเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาทบทวน แผนสืบทอดต�าแหน่ง ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
2. พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหารระดับสูง กรรมการ กรรมการชุดย่อย 
3. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนของ CEO, ผู้บริหาร, คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 
4. พิจารณาทบทวนกฎบัตร ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการบรษัิท และเป็นไป
ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยในปี 2559 บมจ.พลาสติคและหีบห่อไทย ได้ด�าเนินการภายใต้การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และได้มีการทบทวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการ บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย มีความรับผิดชอบในการ
จัดเตรียมงบการเงินท่ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีแม่บท ปี พ.ศ. 
2543และข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ปี 
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการได้พิจารณานโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและได้
ท�าตามอย่างสม�า่เสมอ โดยมกีารเปิดเผยข้อมลูทีม่สีาระส�าคญัในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระตรวจทานและตรวจสอบ
งบการเงินและมีความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการ ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่
ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินมีความถูกต้อง สมบูรณ์และทันเวลา อีกทั้ง
ยังเชื่อมั่นได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทอยู่ภายใต้การดูแลโดยปราศจากการ
ทุจริตและเหตุผิดปกติอื่นๆ โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แก่คณะกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบใน
เร่ืองคุณภาพของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน และการตรวจ
สอบภายใน

คณะกรรมการมคีวามพงึพอใจกบัการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน
มีความน่าเชื่อถือ งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแสดงความจริงและเป็น
ธรรม ของฐานะการเงิน ผลประกอบการ และ งบกระแสเงินสดของปีที่สิ้น
สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รำยงำนควำม
รับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร
ต่อรำยงำนงบ
กำรเงิน

เควิน คูมาร์ ชาร์มา

ประธานคณะกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร

ธีรวิทย์ บุษยโภคะ

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท พลำสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหำชน)

รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2559 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั พลาสตคิ และหบีห่อไทย จ�ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 งบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากบริษทัฯตามข้อก�าหนดจรรยา
บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพินิจเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผดิชอบทีเ่ก่ียวกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธีิการตรวจสอบ
ทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิ 
ผลของวธิกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวธิกีารตรวจสอบส�าหรบัเรือ่งเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
เนื่องจากบริษัทฯเข้าท�าสัญญากับลูกค้าเป็นจ�านวนมากรายและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ท�ากับลูกค้ามีความหลากหลาย 
ประกอบกบัรายได้เป็นตวัชีว้ดัหลักในแง่ผลการด�าเนนิงานของธรุกจิซึง่ผูใ้ช้งบการเงนิให้ความสนใจ ดงันัน้ ข้าพเจ้าจงึพจิารณา
การรบัรูร้ายได้เป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ โดยให้ความส�าคญักบัการเกิดขึน้จรงิของรายได้ และระยะเวลาในการรบัรูร้ายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการ
สอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้

• สุม่ตวัอยา่งเอกสารการขาย เพือ่ตรวจสอบการรบัรูร้ายไดว้า่เปน็ไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญาขายสนิคา้ของบรษิทัฯ 
และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ  

• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปแีละชว่งใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัช ีสอบทานใบลดหนี้
ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิด
ขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 

71



72

ค่าเผือ่การลดลงของสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ต้องอาศัย
ดลุยพนิจิของฝ่ายบรหิารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่การประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืส�าหรบั
สินค้าที่ล้าสมัยหรือเส่ือมสภาพซ่ึงข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการ
ตลาด ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่เพียงพอและท�าให้บริษัทฯแสดง
มูลค่าสินค้าคงเหลือในจ�านวนที่สูงเกินไป

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สนิค้าคงเหลอืโดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท�าความเข้าใจการควบคมุท่ีบรษิทัฯออกแบบไว้ นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ประเมนิ
วิธีการและข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้  

• ท�าความเขา้ใจเกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอืโดยการสอบถามฝา่ยบรหิาร รวม
ถึงสอบทานความสม่�าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือเพ่ือระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มี
ข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจ�านวนเงินสุทธิจากการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละ
กลุ่มสินค้า 

ข้อมูลอืน่
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือม่ันใน
รูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้ง
ที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะสือ่สารเรือ่งดงักล่าวให้ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดูแลทราบเพ่ือให้มกีารด�าเนินการแก้ไขทีเ่หมาะ
สมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัฯในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง การเปิดเผย
เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีร่ืองดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรับกิจการทีด่�าเนินงานต่อเนือ่ง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับ
ประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ



ส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาด
การณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสังเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น 
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิด
พลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบใหเ้หมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี�าหรับกิจการทีด่�าเนินงานตอ่เน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัวา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระส�าคัญทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ีอ่าจเปน็เหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อ
สรปุว่ามคีวามไม่แนน่อนทีม่สีาระส�าคญั ขา้พเจ้าจะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่
เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหบ้รษิทัฯตอ้งหยดุการด�าเนนิงานตอ่เนือ่งได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 
ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเด็น
ที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัตติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่ก่ียวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจ
สอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิด
ขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสือ่สารดงักล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
31 ธันวาคม 

2559

31 ธันวาคม 

2558

1 มกราคม 

2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 5,970,074 3,693,352 60,806,192 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 392,911,912 357,332,888 412,486,410 

สินค้าคงเหลือ 9 113,122,560 90,011,573 95,141,576 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 33,370,390 2,209,028 4,255,601 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 545,374,936 453,246,841 572,689,779 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแม่พิมพ์และอุปกรณ์ 80,390,285 73,258,796 21,515,958 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 569,752,428 548,003,378 585,204,921 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 4,564,027 1,442,394 1,546,978 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23 3,802,512 2,683,792 2,504,810 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 13 36,959,368  48,082,561  30,174,936 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 20,770,927 31,741,416 22,069,485 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 716,239,547 705,212,337 663,017,088 

รวมสินทรัพย์ 1,261,614,483 1,158,459,178 1,235,706,867 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
31 ธันวาคม 

2559

31 ธันวาคม 

2558

1 มกราคม 

2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 14 55,034,908 51,185,297 74,051,776 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 15 166,875,876 202,429,418 262,162,609 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  - 309,846 510,775 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 16  - 36,989,509 57,279,441 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17 10,666,731 11,940,556 6,689,225 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 232,577,515 302,854,626 400,693,826 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

   ภายในหนึ่งปี  - 46,477 356,323 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

   ภายในหนึ่งปี 16  - 73,799,140 132,179,984 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 18,598,910 13,981,371 11,871,287 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 18,598,910 87,826,988 144,407,594 

รวมหนี้สิน 251,176,425 390,681,614 545,101,420 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
31 ธันวาคม 

2559

31 ธันวาคม 

2558

1 มกราคม 

2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19 

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามัญ 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 255,000,000 255,000,000 255,000,000 

   ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 253,817,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

      (2558: หุ้นสามัญ 208,766,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท,

       2557: หุ้นสามัญ 201,327,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 253,817,676 208,766,400 201,327,025 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 19 302,920,904 122,649,100 92,210,925 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 20  - 400,200 3,533,030 

ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 21 25,500,000 25,500,000 20,900,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร 428,199,478 410,461,864 372,634,467 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,010,438,058 767,777,564 690,605,447 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,261,614,483 1,158,459,178 1,235,706,867 

 -  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

กำาไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 6  1,523,803,867  1,584,159,514 

รายได้อื่น  10,355,983  11,666,841 

รวมรายได้  1,534,159,850  1,595,826,355 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 6  1,266,340,514  1,331,489,205 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  57,908,324  52,575,532 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6  81,597,641  71,501,442 

รวมค่าใช้จ่าย  1,405,846,479  1,455,566,179 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  128,313,371  140,260,176 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (1,975,515)  (9,346,635)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  126,337,856  130,913,541 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23  (21,404,613)  (26,676,634)

กำาไรสำาหรับปี  104,933,243  104,236,907 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (2,995,515)  - 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้  599,103  - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้  (2,396,412)  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  (2,396,412)  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  102,536,831  104,236,907 

กำาไรต่อหุ้น 25 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.44 0.51 

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด 0.43 0.47 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี  126,337,856  130,913,541 

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  128,783,792  128,894,185 

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  (539,417)  (561,777)

   การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  148,584  (306,744)

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  4,286,912  3,243,864 

   ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน

      โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  (679,322)  - 

   รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  -  951,220 

   ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  (55,564)  (44,568)

   ดอกเบี้ยรับ  (64,400)  (250,441)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  1,975,515  9,346,635 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินด�าเนินงาน  260,193,956  272,185,915 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (35,410,719)  55,272,721 

   สินค้าคงเหลือ  (23,259,571)  5,436,747 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (965,974)  2,046,573 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (11,927,339)  (85,567,955)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (37,119,808)  (59,659,128)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (1,161,945)  6,374,331 

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (1,985,566)  (1,133,780)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  148,363,034  194,955,424 

   จ่ายภาษีเงินได้  (40,783,486)  (44,763,241)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  107,579,548  150,192,183 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (136,551,508)  (68,391,640)

ดอกเบี้ยรับ  64,400  250,441 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  549,119  1,444,668 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (135,937,989)  (66,696,531)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)  3,743,866  (22,941,296)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  -  15,800,000 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (110,788,649)  (94,470,776)

ช�าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (356,323)  (510,775)

จ่ายดอกเบี้ย  (2,087,394)  (10,469,635)

จ่ายเงินปันผล  (84,799,217)  (61,809,510)

เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบแสดงสิทธิ  224,922,880  33,793,500 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  30,635,163  (140,608,492)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  2,276,722  (57,112,840)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  3,693,352  60,806,192 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  (หมายเหตุ 7)  5,970,074  3,693,352 

 -  - 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่มิใช่เงินสด:

   เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)  1,559,270  (73,877)

   สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าในปีก่อนเป็นสินทรัพย์  22,104,649  5,380,825 

   ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน

      โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  (2,995,515)  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ
 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาใน
ประเทศไทย โดยมบีคุคลธรรมดาเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯคอืการผลติและจ�าหน่ายวสัดหุบีห่อพลาสตกิ ทีอ่ยู่
ตามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯอยู่ทีเ่ลขที ่77 ซอยเทยีนทะเล 30 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขนุเทยีน 
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่28 กันยายน 2554 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ริม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
 ในระหว่างปี บริษัทฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบัญชทีีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชี ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 
2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลก
ระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
 ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง
กล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีทีส่�าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
  ขายสินค้า
 รายได้จากการขายสนิค้ารบัรู้เมือ่บรษิทัฯได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีมี่นยัส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้า
ให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่ง
มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 ดอกเบีย้รับ
 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 
ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่แสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รับ บริษทัฯบนัทกึค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู (ถ้ามี) 
ส�าหรับผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิข้ึนจากการเกบ็เงนิจากลูกหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยท่ัวไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็
เงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.4 สินค้าคงเหลือ
 สนิค้าส�าเรจ็รปูและสนิค้าระหว่างผลติแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (วธิเีข้าก่อน-ออกก่อน) หรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้ว
แต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุน
วัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

 วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 ต้นทุนแม่พิมพ์
 บริษัทฯบันทึกต้นทุนแม่พิมพ์เป็นสินทรัพย์ โดยแม่พิมพ์ที่มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณไม่เกิน 1 ปีจะบันทึก
เปน็สินทรัพย์หมุนเวียน ส�าหรบัแมพ่ิมพ์ทีม่ีอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณนานกว่า 1 ปีจะบันทึกเป็นสนิทรัพย์อื่น และ
บริษัทฯจะทยอยตัดจ�าหน่ายต้นทุนแม่พิมพ์ดังกล่าวเป็นต้นทุนขายตามจ�านวนสินค้าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา
 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผ่ือการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดย
ประมาณดังนี้

 อาคารและสิ่งปรับปรุงอาคาร   20 ปี

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน  5 ปี

 เครื่องจักรและอุปกรณ์   3 ปี, 5ปี และ 10 ปี

 ยานพาหนะ      5 ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสิ่งปรับปรุงที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุน จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะ
รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม
 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย 
ได้ถกูน�าไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยูใ่นสภาพ พร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามทีมุ่ง่ประสงค์ ส่วนต้นทนุ
การกูย้มือืน่ถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ต้นทนุการกูย้มืประกอบด้วยดอกเบีย้และต้นทนุอืน่ทีเ่กดิขึน้จากการกู้ยมื
นั้น



4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นั้น

 บริษัทฯตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมี ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า 
บรษิทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดัจ�าหน่ายของสินทรพัย์ไม่มีตวัตนดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่างน้อย 
ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 สนิทรัพย์ไม่มตีวัตนท่ีมอีายกุารให้ประโยชน์จ�ากดัของบรษิทัฯได้แก่ คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ซ่ึงมอีายกุารให้ประโยชน์
เป็นเวลา 5 ปีและ 10 ปี

4.9  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอ�านาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4.10 เงินตราต่างประเทศ
 บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกลุเงนิตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วันสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน

 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว
 สญัญาเช่าทีด่นิทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่า
ด�าเนินงาน

 จ�านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษัิทฯจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์หรอืสนิทรพัย์ที่
ไม่มีตวัตนอืน่ของบรษิทัฯหากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บรษิทัฯรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าด
ว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ท้ังน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสินทรพัย์หรอืมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจาก
การใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะ
เวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขาย บรษิทัฯใช้แบบจ�าลองการประเมนิมลูค่าทีด่ทีีส่ดุซ่ึงเหมาะสมกับสนิทรัพย์ ซ่ึงสะท้อนถงึจ�านวนเงนิทีกิ่จการสามารถจะ
ได้มาจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์หกัด้วยต้นทนุในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนัน้ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมคีวามรอบรูแ้ละเตม็ใจใน
การแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
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 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่
รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน และจะกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในงวดก่อนๆ  

 บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน
 บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน
	 โครงการสมทบเงิน
 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บรษิทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ เงนิทีบ่ริษัทฯ
จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

	 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
 บริษัทฯมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 
นอกจากนั้น บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบ
ก�าหนดระยะเวลา

 บรษิทัฯค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้
ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�าหรับ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

4.14  ประมาณการหนีส้ิน
 บรษิทัฯจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกิดขึน้แล้ว และ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจาก
ก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน 



 บรษิทัฯรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวท่ีต้องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รับรู้สนิทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บรษิทัฯจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ
ปรบัลดมูลค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มกี�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสนิทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บรษิทัฯจะบนัทกึภาษเีงินได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการทีไ่ด้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีช่�าระด้วยตราสารทุน
 บรษัิทฯรบัรูโ้ครงการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์เมือ่ได้รับบริการจากพนักงานตามมลูค่ายติุธรรมของสทิธซ้ืิอหุน้ ณ วนั
ให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่ก�าหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ 
“ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
 มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรือเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนีสิ้นให้ผูอ้ืน่ 
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมสีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้
สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน งบการเงินแบ่งออก
เป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีส่�าคัญ
 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรือ่งทีมี่ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงใน
งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการ
ไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี้
 ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุที่
คาดว่าจะเกดิข้ึนจากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค�านงึถึงประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหนีท้ีค่งค้างและสภาวะเศรษฐกจิ
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอื ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการ ผลขาดทนุ
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากสินค้าคงเหลอื โดยค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รบัพจิารณาจากราคาทีค่าดว่าจะขายได้ตาม
ปกตขิองธรุกจิหกัด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสนิค้านัน้ และค่าเผือ่ส�าหรบัสนิค้าเก่าล้าสมยั เคลือ่นไหวช้าหรอืเสือ่มคณุภาพนัน้
พิจารณาจากสภาพของสินค้าและระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือ่มราคา
 ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และ
มลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บรษัิทฯจะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างช่ัวคราวทีใ่ช้หกัภาษ ีเมือ่ม ีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ว่าบรษิทัฯจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวนัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็น
ต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวน
ก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน
 รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 

ชือ่บุคคลหรือกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)(1) ผู้ถือหุ้นใหญ่

นายอานุช โลเฮีย ผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จ�ากัด (มหาชน)

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ

บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร

(1) ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจนถึงเดือนตุลาคม 2558 (เนื่องจากบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างผู้บริหาร)

 



 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการรับทราบการเข้าลงนามในสัญญาซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ระหว่างกลุ่มผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่ของบริษัทฯ จ�านวน 7 ราย ในฐานะผู้ขายหลักทรัพย์ กับ
นายอานุช โลเฮีย และคามา อินเวสเมนท์ส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) ในฐานะผู้ซื้อหลักทรัพย์ เพื่อซื้อขาย
หุ้นสามัญของบริษัทฯจ�านวน 126,407,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.55 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมดในวัน
ดังกล่าว โดยรวมหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 แล้วในราคา
ซื้อขายหุ้นละ 7.80 บาท และใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ส�าหรับผู้ถือหุ้นเดิม (TPAC-W1) 
จ�านวน 26,601,850 หน่วย คดิเป็นร้อยละ 57.96 ของใบส�าคัญแสดงสทิธคิงเหลอืในวันดงักล่าว โดยมรีาคาซ้ือขายหน่วย
ละ 2.80 บาท

 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้รับทราบการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
การถือหุ้นใหม่ของบริษัทฯ

 ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท)

2559 2558 นโยบายการก�าหนดราคา

ขายสินค้า - 1 ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

ซื้อสินค้า 63 2 ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

ค่าที่ปรึกษา - 1 1.2 ล้านบาทต่อปี

ค่าเช่าจ่าย - 1 ตามที่ระบุในสัญญา

เงินปันผลจ่าย 54 30 0.35 บาทต่อหุ้น (2558: 0.30 บาทต่อหุ้น)

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)
2559 2558

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ�ากัด (มหาชน) 20,244 -

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จ�ากัด (มหาชน) - 73

รวม 20,244 73
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯมค่ีาใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน ทีใ่ห้แก่กรรมการ
และผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)
2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 26,745 18,194

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 21,726 10,333

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 162 170

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 20) - 321

รวม 48,633 29,018

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

2559 2558

เงินสด 51 57

เงินฝากธนาคาร 5,919 3,636

รวม 5,970 3,693

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.38 ถึง 0.75 ต่อปี 

8.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่
(หน่วย: พันบาท)

2559 2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 294,275 271,543

ค้างช�าระ

      ไม่เกิน 1 เดือน 82,714 66,102

      1 - 2 เดือน 11,677 18,605

      2 - 3 เดือน 3,975 872

      3 เดือนขึ้นไป 271 62

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 392,912 357,184

รวมลูกหนี้การค้า 392,912 357,184

ลูกหนี้อื่น - 149

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 392,912 357,333

9. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น
ราคาทุน มูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินค้าส�าเร็จรูป 60,400 50,730 (12) - 60,388 50,730

วัตถุดิบ 42,170 29,660 (420) (283) 41,750 29,377

ภาชนะบรรจุ 7,744 6,230 - - 7,744 6,230

วัสดุสิ้นเปลือง 3,240 3,675 - - 3,240 3,675

รวม 113,554 90,295 (432) (283) 113,122 90,012



 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจ�านวน 149 
ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และในปี 2558 มีการบันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็น
จ�านวน 0.3 ล้านบาทโดยน�าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
(หน่วย: พันบาท)

2559 2558

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายค้างรับ 30,195 -

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,601 1,676

อื่น ๆ 574 533

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 33,370 2,209

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ทีด่ินและ อาคารและ เครือ่งตกแต่ง สินทรัพย์
สิง่ปรับปรุง สิง่ปรับปรุง และอุปกรณ์ เครือ่งจักร ระหว่าง

ทีด่ิน อาคาร ส�านักงาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 54,275 178,449 8,002 1,058,595 11,014 - 1,310,335

ซื้อเพิ่ม - 1,175 718 52,448 2,445 16,665 73,451

จ�าหน่าย - - (187) (15,102) - - (15,289)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 54,275 179,624 8,533 1,095,941 13,459 16,665 1,368,497

ซื้อเพิ่ม - 3,941 3,197 118,522 1,824 7,099 134,583

โอนเข้า (ออก) - 21,073 - 2,560 - (23,633) -

จ�าหน่าย - - (76) (20,699) - - (20,775)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 54,275 204,638 11,654 1,196,324 15,283 131 1,482,305
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(หน่วย: พันบาท)
ทีด่ินและสิง่

ปรับปรุง
ทีด่ิน

อาคารและ
สิง่ปรับปรุง

อาคาร
เครือ่งตกแต่งและ
อุปกรณ์ส�านักงาน

เครือ่งจักร
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 93,423 6,060 617,149 8,381 - 725,013

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 8,595 786 99,039 1,350 - 109,770

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

ส่วนที่จ�าหน่าย - - (187) (14,219) - - (14,406)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 102,018 6,659 701,969 9,731 - 820,377

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 9,510 773 101,151 1,390 - 112,824

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ ส่วนที่จ�าหน่าย - - (66) (20,699) - - (20,765)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 111,528 7,366 782,421 11,121 - 912,436

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - - - 117 - - 117

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - - - 117 - - 117

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - - - 117 - - 117

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 54,275 77,606 1,874 393,855 3,728 16,665 548,003

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 54,275 93,110 4,288 413,786 4,162 131 569,752

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2558 (จ�านวน 107 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 109,770

2559 (จ�านวน 110 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 112,824

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 0.6 ล้านบาท (2559: ไม่มี)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงิน 417 ล้านบาท (2558: 331 ล้านบาท)

 บริษัทฯได้น�าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�านวนเงินประมาณ 107 ล้าน
บาท (2558: 155 ล้านบาท) ไปค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืม ระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสิน
เชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2559 2558

ราคาทุน 7,209 3,681

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (2,645) (2,239)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี - สุทธิ 4,564 1,442



 การกระทบยอดมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนซ่ึงได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ส�าหรับปี 2559 และ 2558 
แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
2559 2558

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,442 1,547

ซื้อเพิ่ม 3,528 247

ค่าตัดจ�าหน่าย (406) (352)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 4,564 1,442

13. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่่าย 
 จ�านวนนี้เป็นภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
ปี 2559 2558

2556 - 10,150

2557 - 20,025

2558 17,908 17,908

2559 19,051 -

36,959 48,083

 บริษัทฯแสดงภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯได้ใช้สิทธิในการขอคืนภาษีข้างต้น อย่างไร
ก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร 

 ในเดอืนธันวาคม 2559 บรษิทัฯได้รับเอกสารจากกรมสรรพากรเพือ่คนืเงนิภาษเีงนิได้หกั ณ ทีจ่่ายส�าหรบัปี 2556 
และ 2557 จ�านวนเงินรวม 30.2 ล้านบาทแล้ว

14. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร
 (หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)

2559 2558 2559 2558

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 2.15 2.15 - 2.37 30,000 42,000

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 0.81 0.88 - 1.47 25,035 9,185

รวม 55,035 51,185

 วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารของบริษัทฯค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากธนาคารค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการจ�าน�าเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯ

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่
(หน่วย: พันบาท)

2559 2558

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 20,244 73

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 84,857 143,481

เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร 10,607 9,048

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 40,119 34,227

เจ้าหนี้อื่น 11,049 15,600

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 166,876 202,429
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16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบีย้
เงินกู้ (ร้อยละต่อปี) การช�าระคืน 2559 2558

1 MLR - 2 ถึง MLR - 1 ช�าระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ - 54,357

 มกราคม 2554 ถึงพฤศจิกายน 2563

2 Prime rate - 1.25 ช�าระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ - 56,432

 ธันวาคม 2555 ถึงธันวาคม 2562

รวม - 110,789

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - (36,990)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - 73,799

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจ�าน�าเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯ ภาย
ใต้สัญญากู้ยืมเงินบริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุ ในสัญญา เช่น การด�ารงอัตราส่วนหนี้
สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดในสัญญา เป็นต้น

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งจ�านวนแล้ว 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงนิกูท้ีย่งัมไิด้เบกิใช้จ�านวน 371.9 ล้านบาท 
(2558: 296.3 ล้านบาท)

17. หนีส้ินหมุนเวียนอืน่
(หน่วย: พันบาท)

2559 2558

เงินรับล่วงหน้าค่าแม่พิมพ์ 9,769 11,119

อื่น ๆ 898 822

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 10,667 11,941

18. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)
2559 2558

ส�ารองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน 14,603 9,774

ส�ารองเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา 3,996 4,207

รวม 18,599 13,981

 



จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน และส�ารองผลประโยชน์
อื่นของพนักงานแสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)
2559 2558

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 13,981 11,871

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:

      ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 3,867 2,761

      ต้นทุนดอกเบี้ย 420 483

      ต้นทุนบริการในอดีต (679) -

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 192 -

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 1,829 -

 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 975 -

ผลประโยชน์ที่จ่ายพนักงานในระหว่างปี (1,986) (1,134)

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี  18,599     13,981

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
2559 2558

 ต้นทุนขาย 2,628 2,431

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,659 813

 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 4,287 3,244

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวน 2.5 ล้านบาท 
(2558: จ�านวน 1.7 ล้านบาท)

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานบรษิทัฯ
ประมาณ 10 ปี (2558: 12 ปี)

 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
2559 2558

อัตราคิดลด 3 4

อัตราการขึ้นเงินเดือน 0 - 5 2 - 3

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 0 - 30 0 - 24

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
เพ่ิมขึน้ 1% ลดลง 1%

2559 2558 2559 2558

อัตราคิดลด (1.3) (1.1) 1.6 1.2

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1.4 1.0 (1.2) (0.9)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (1.4) (1.2) 0.5 0.6
93
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19. ทุนเรือนหุ้น
 จ�านวนหุ้นสามัญและทุนที่ออกและช�าระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

จ�านวน ทุนทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ และช�าระแล้ว หุ้นสามัญ
(พันหุ้น) (พันบาท) (พันบาท)

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

1 มกราคม 2558 201,327 201,327 92,211

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 TPAC-W1 (หมายเหตุ 20) 4,036 4,036 16,144

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 TPAC-ESOP (หมายเหตุ 20) 3,403 3,403 14,294

31 ธันวาคม 2558 208,766 208,766 122,649

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ TPAC-W1 (หมายเหตุ 20) 44,718 44,718 178,871

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ TPAC-ESOP (หมายเหตุ 20) 334 334 1,401

31 ธันวาคม 2559 253,818 253,818 302,921

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 และวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วจ�านวน 28.9 
ล้านบาท และ 16.1 ล้านบาท ตามล�าดับ กับกระทรวงพาณิชย์จากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

20. ใบส�าคัญแสดงสิทธิ/ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกโดยบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้

20.1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ TPAC-W1
 เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2556 บรษิทัฯได้จดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธเิพือ่ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ (TPAC-W1) ให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 50 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าโดยมีรายละเอียดดังนี้

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออก 
และเสนอขาย:

50,000,000 หน่วย

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อ 49,999,981 หน่วย

ราคาเสนอขาย: หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราเสนอขาย: จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา  หุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นต่อ 1 หน่วย
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

วันสิ้นสุดอายุ: 21 พฤษภาคม 2559

ราคาใช้สิทธิ: 5.00 บาทต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิ: ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (ทั้งน้ี อัตราการใช้สิทธิอาจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ)

วันก�าหนดการใช้สิทธิ: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายนของ แต่ละปี และครั้งสุดท้าย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559



ในระหว่างปีปัจจุบัน ใบส�าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามัญ TPAC-W1 มีการเปลีย่นแปลงดังนี้

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี 45,900,081 หน่วย

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างปี (44,717,776) หน่วย

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ (1,182,305) หน่วย

ใบส�าคัญแสดงสิทธิคงเหลือปลายปี - หน่วย

20.2 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ TPAC-ESOP
 เมือ่วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 บรษิทัฯได้จัดสรรใบส�าคญัแสดงสทิธเิพือ่ซ้ือหุน้สามญัของบรษิทัฯส�าหรบัโครงการการ
เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับกรรมการและหรือ/พนักงานของบริษัทฯ (TPAC-ESOP) 
จ�านวน 5 ล้านหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออก  
และเสนอขาย:

5 ล้านหน่วย

ราคาเสนอขาย: หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท) 

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

วันสิ้นอายุ: 21 พฤษภาคม 2559

ราคาใช้สิทธิ: 4.00 บาทต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิ: ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ ้น (ทั้งนี้อัตราการใช้สิทธิอาจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

วันก�าหนดการใช้สิทธิ: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของ แต่ละปี และครั้งสุดท้ายวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2559

ข้อจ�ากัดการใช้สิทธิ: ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย สามารถ ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 
ของจ�านวนใบส�าคัญแสดง สิทธิที่ได้รับจัดสรร

หลงัจาก 12 เดอืน นับแต่วนัทีอ่อกและเสนอขาย สามารถใช้สทิธเิพ่ิมได้อีกไม่เกินร้อย
ละ 25 ของจ�านวน ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

หลังจาก 24 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย สามารถใช้สิทธิเพิ่มได้ทั้งจ�านวนที่
เหลือของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ในกรณทีีผู่ถื้อใบส�าคญัแสดงสิทธไิม่ใช้สิทธิในแต่ละ ครัง้หรอืใช้สทิธไิม่ครบตามจ�านวน
ที่สามารถใช้สิทธิได้  สามารถน�าสิทธิดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ 
ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้น (TPAC-ESOP) แต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 1.2 บาท ค�านวณโดยใช้แบบ
จ�าลองการก�าหนดราคาสิทธิตามแบบจ�าลอง Black-Scholes-Merton model ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ 
วันที่ก�าหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 5.1027 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 31.69 ความ
คาดหวงัอตัราการจ่ายเงนิปันผลร้อยละ 5.06 อายขุองใบส�าคัญแสดงสทิธ ิ3 ปี อายเุฉลีย่ 1.61 ปี และอตัราดอกเบีย้ปลอด
ความเสี่ยงร้อยละ 2.63

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายส�าหรับ TPAC-ESOP ดังกล่าวจ�านวน 1.0 
ล้านบาท (2559: ไม่มี) ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 95
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์จ�านวน 0.4 ล้านบาท                
(2559: ไม่มี)

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ TPAC- ESOP มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี 333,500 หน่วย

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างปี (333,500) หน่วย

ใบส�าคัญแสดงสิทธิคงเหลือปลายปี - หน่วย

21. ส�ารองตามกฎหมาย
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไร
สุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไป
จ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฏหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)
2559 2558

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 217,814 275,107

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 113,230 110,122

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 811,706 862,662

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป (9,658) 361

23. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 21,732 26,856

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ   การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (327) (179)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 21,405 26,677



จ�านวนภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

2559 2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 599 -

 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
2559 2558

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 126,338 130,914

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 25,268 26,183

 ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 127 698

 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (4,176) (391)

 อื่นๆ 186 187

รวม (3,863) 494

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 21,405 26,677

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 
และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)
2559 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 86 57

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 23 23

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,720 2,604

รวม 3,829 2,684

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ 27 -

รวม 27 -

24. การส่งเสริมการลงทุน
 บรษิทัฯได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบัผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิส�าหรบัสนิค้า
บริโภคตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 59-1321-1-03-1-0 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และเลขที่ 59-1322-1-03-1-0 
เม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ภายใต้เง่ือนไขท่ีก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�าหรับก�าไรท่ีได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น 

 ในปี 2559 บัตรส่งเสริมการลงทุนทั้ง 2 บัตร ยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ
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25. ก�าไรต่อหุ้น 
 ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปี (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วง
น�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 ก�าไรต่อหุ้นปรบัลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปี (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่) ด้วยผลรวมของจ�านวนถวัเฉลีย่
ถ่วงน�า้หนกัของหุ้นสามญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปีกบัจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักของหุน้สามญัทีบ่ริษทัฯอาจต้องออกเพ่ือแปลง
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้น
สามัญเทียบเท่า

 ก�าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการค�านวณได้ดังนี้
จ�านวนหุ้นสามัญ

ก�าไรส�าหรับปี ถัวเฉลีย่ถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น
2559 2558 2559 2558 2559 2558

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรส�าหรับปี 104,933 104,237 240,939 205,634 0.44 0.51

ผลกระทบของหุ้นสามัญ

    เทียบเท่าปรับลด

    TPAC-ESOP - - 43 1,195

    TPAC-W1 - - 5,176 16,560

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

    ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

       สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อ

       หุ้นสามัญ 104,933 104,237 246,158 223,389 0.43 0.47

26. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล
การด�าเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทฯคือคณะกรรมการบริษัทฯ

 บริษัทฯด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายวัสดุ
หีบห่อพลาสติค และด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�าไรจากการด�าเนินงาน และสินทรัพย์
ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 3 ราย เป็นจ�านวนเงิน 313 ล้านบาท, 226 ล้านบาท และ 
200 ล้านบาท ตามล�าดับ (2558: จ�านวน 3 ราย เป็นจ�านวนเงิน 285 ล้านบาท, 226 ล้านบาท และ 199 ล้านบาท 
ตามล�าดับ)

27. กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ
 บรษิทัฯและพนกังานบรษิทัฯได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบัญญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ.  
2530 โดยบรษิทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 5 ของเงนิเดอืน กองทนุส�ารองเลีย้ง
ชพีน้ีบรหิารโดยธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบ
ว่าด้วยกองทนุของบรษิทัฯ ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯได้จ่ายเงนิสมทบกองทนุเป็นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาท (2558: 5 ล้าน
บาท)



28. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลประจ�าปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 61,809 0.30

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2558 61,809 0.30

เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับปี 
2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 25,381 0.10

เงินปันผลประจ�าปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 59,418 0.25

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2559 84,799 0.35

29. ภาระผูกพันและหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้
29.1 ภาระผูกพันเกีย่วกับรายจ่ายฝา่ยทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวนเงิน 1.0 ล้านบาท 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 26 
ล้านเยนญี่ปุ่น 0.3 ล้านฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ (2558: 8.3 ล้านบาท 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักร และแม่พิมพ์

29.2 ภาระผูกพันเกีย่วกับสัญญาบริการ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพเป็นจ�านวน
เงินรวม 4 ล้านบาท (2559: ไม่มี) 

29.3 การค�้าประกัน
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯมหีนงัสอืค�า้ประกนัเพือ่ค�า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าซึง่ออกโดยธนาคาร
ในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ�านวนเงิน 13 ล้านบาท 

29.4 ภาระผูกพันเกีย่วกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและบริการอืน่
 บริษัทฯได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินและบริการอื่น ๆ อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี บริษัทฯ มีจ�านวน
เงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายส�าหรับค่าเช่าและบริการอื่น ๆ ในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาดังกล่าวดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

จ่ายช�าระภายใน

 1 ปี 3 3

 2 ถึง 5 ปี 1 3

29.5 เลตเตอร์ออฟเครดิต
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียังไม่ได้ใช้คิดเป็นจ�านวนเงิน 106 ล้านบาท 
(2558: 80 ล้านบาท)
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30. ล�าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรม
 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีหนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
(2558: ไม่มี) ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

2559
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 0.6 - 0.6

31. เครือ่งมือทางการเงิน
 31.1 นโยบายการบริหารความเสีย่ง
  เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและ
ลูกหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว
จากธนาคาร บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสีย่งด้านการให้สินเชือ่
 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคุมสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงัน้ันบริษทัฯจงึไม่คาดว่าจะได้รับความเสยีหายที่
เป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่ นอกจากน้ี การให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯไม่มกีารกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัฯมฐีานของลกูค้า
ที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้
 บรษิทัฯมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคัญอนัเก่ียวเน่ืองกับเงนิฝากธนาคาร เงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะ
ยาวจากธนาคาร อย่างไรกต็าม สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

  



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
และส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีมี่อตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนดหรอืวนัทีม่กีารก�าหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบีย้คงที่ อัตราดอกเบีย้

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึน้ลง ไม่มีอัตรา อัตราดอกเบีย้
1 ปี ถึง 5 ปี 5  ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม ทีแ่ท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 3 3 6 0.38 - 0.75

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 393 393 -

- - - 3 396 399

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 55 - - - - 55 0.81 - 2.15

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 167 167 -

55 - - - 167 222

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558

อัตราดอกเบีย้คงที่ อัตราดอกเบีย้
ภายใน มากกว่า 1 

ถึง 5 ปี

มากกว่า 

5  ปี

ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้
1 ปี รวม ทีแ่ท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 4 4 0.38 - 0.75

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 357 357 -

- - - - 361 361

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 51 - - - - 51 0.88 - 2.37

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 202 202 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 - - - - 1 2.55 - 2.65

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - - 111 - 111 4.75 - 5.75

52 - - 111 202 365
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 ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่ส�าคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือขายสินค้าและอุปกรณ์เป็นเงินตราต่าง
ประเทศ บริษัทฯได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน 
ณ วันที ่31 ธันวาคม

หนีส้ินทางการเงิน 
ณ วันที ่31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 648 675 9 102 35.8037 36.0886

เหรียญสิงคโปร์ 1 1 22 6 24.8010 25.5195

เยนญี่ปุ่น - - 27,900 18,360 0.3080 0.2996

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ - - 461 - 35.1571 -

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี ้(2558: ไม่มี)
สกุลเงิน จ�านวนทีซ่ือ้ อัตราแลกเปลีย่นตามสัญญา วันครบก�าหนดตามสัญญา

(พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 286 34.79 - 35.13 3 กุมภาพันธ์ 2560 - 17 เมษายน 2560

เยนญี่ปุ่น 37,225 0.32 - 0.33 24 พฤษภาคม 2560 - 14 มิถุนายน 2560

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ 561 35.48 - 36.00 22 พฤษภาคม 2560 - 14 มิถุนายน 2560

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน
 เน่ืองจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรอืมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีงกบัอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯจงึประมาณมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

มูลค่ายุติธรรม

ขาดทุน

ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (0.6)

บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค�านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ�าลอง
ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น�ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่
เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตรา
ดอกเบี้ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษัทฯได้ค�านึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่
สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 



32. การบริหารจัดการทุน 
 วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของบรษัิทฯคอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการ
ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯและเสรมิสร้างมลูค่าการถอืหุน้ให้กบัผูถ้อืหุน้โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯมอีตัราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.25:1 (2558: 0.51:1)

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
         เม่ือวนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2560 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯมมีตใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ขอ
งบริษัทฯเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 27.9 
ล้านบาท เงนิปันผลนีจ้ะจ่ายและบนัทกึบญัชภีายหลงัจากทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯแล้ว

34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
 บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทรายการในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�าไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไปแล้ว ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 ณ วันที ่1 มกราคม 2558

ตามทีจ่ัด   ประเภทใหม่ ตามทีเ่คย รายงานไว้ ตามทีจ่ัด   ประเภทใหม่ ตามทีเ่คย รายงานไว้

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,209 50,292 4,256 34,431

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 48,083 - 30,175 -

35. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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