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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) มีช่ือภาษาองักฤษว่า Thai Plaspac Public Company 
Limited เร่ิมก่อตั้งเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2526 ประกอบธุรกิจรับจา้งผลิตบรรจุภณัฑท์ าจาก พลาสติก
ประเภท ขวดและฝา และช้ินส่วนพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละอุตสาหกรรม เขา้
จดทะเบียนเป็น บริษทัจ ากดัมหาชน เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2547 ไดข้ยายการประกอบธุรกิจ ออกเป็น 3 กระบวนการ
ผลิต คือ กระบวนการผลิต แบบฉีด(Injection Moulding) กระบวนการผลิตแบบเป่ า (Blow Moulding) และ
กระบวนการผลิตแบบPET (lnjection - Blow Moulding) โดยไดท้ าการผลิตภายใตร้ะบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
ISO 9001:2015 และ GMP ท่ีไดก้ารรับรองมาตรฐานสากล จากสถาบนั AJA (Anglo Japanese American Registrars) 

ในระหว่างปี 2560 ไดมี้การจดัตั้งบริษทัย่อยในประเทศอินเดีย โดยใช้ช่ือว่า บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง 
อินเดีย จ ากดั เพื่อการเขา้ควบรวมกิจการกบับริษทั ซนัไรส์ คอนเทนเนอร์ส จ ากดั 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บการอนุมิติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 6 
มีนาคม 2561 ในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั คสัตอม แพค จ ากดั โดยเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 
2561 และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จ ากดั และ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 บริษทั ทีแพค 
แพคเกจจิ้ง อินเดีย จ ากดั ไดเ้ขา้ควบรวมกิจการกบับริษทั ซนัไรส์ คอนเทนเนอร์ส จ ากดั เป็นท่ีเรียบร้อย 

ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) จึงประกอบดว้ยบริษทัย่อย 3 
บริษทั ดงัน้ี 

1.  บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง้ อินเดีย จ ากัด 
ส านักงาน ตั้ งอยู่ ท่ี  405  ACME Industrial Park Off 1 B Patel Road, Goregaon East Mumbai 

Mumbai City MH400063 INDIA โดยบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) เขา้ถือหุ้นทั้งหมด
ร้อยละ 80 ในบริษทั บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จ ากดั ซ่ึงปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ทั้งส้ิน 
2,107,695,750 รูปี ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 210,769,575 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 รูปี 

2. บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง้ (บางนา) จ ากัด 
 ส านกังาน ตั้งอยูท่ี่ 75/2 ซอยร่วมใจ ถนนบางนา-ตราด กม. 18.8 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
สมุทรปราการ โดยบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) เขา้ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ในบริษทั 
ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จ ากดั ซ่ึงปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ทั้งส้ิน 101,431,370 บาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 10,143,137 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

 

 



2 
 

3. Sun Packaging Systems (FZC) 

 ส านกังานตั้งอยู ่เลขท่ี 600 M2 Warehouse B3-01, 02, 03 Plot of Land T3-02, 03, 04 and 05 P.O. 
BOX 7784 ชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ โดย บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 
ไดเ้ขา้ถือหุน้ทั้งหมด ร้อยละ 89 ของหุน้ท่ีจดทะเบียนและจ าหน่ายแลว้ของ Sun Packaging Systems (FZC) 
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 300 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1,500 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
 

 
โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย 

 
 

 

1.1 วิสัยทัศน์ (VISION) 
กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ ดว้ยการมุ่งเนน้ในรูปแบบ ความมี

มาตรฐาน และนวตักรรมต่างๆในการผลิตสินคา้บรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

1.2 วัตถุประสงค์ (Objective) 

การเติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัลูกคา้ซ่ึงถือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเป็นแบรนดช์ั้นน าระดบัโลก
โดยการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมท่ีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ความยัง่ยืนนั้นไดถู้กส่งผา่นโดยบุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพและเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดภายใตจ้ริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุร กิจสูงสุด การมีส่วนร่วมกับการ
ท างานของคู่คา้เช่น ให้ค  าปรึกษาแนะน า, สรรหาและจดัหาวตัถุดิบ, เพื่อให้คู่คา้ไดรั้บสินคา้ท่ีมีรูปแบบและ
คุณภาพตรงความตอ้งการในราคาท่ียติุธรรม 

ดว้ยคติพจน์ในการด าเนินธุรกิจท่ียึดมัน่มาตลอด คือ “Your Packaging Partner” 
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1.3 เป้าหมาย (Mission) 

• Partnership Focused -- มุ่งเนน้พนัธมิตรทางการคา้เป็นส าคญั 
• Quality in Consistency — สินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
• Rigid Plastic & Innovation - สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑพ์ลาสติกคงรูป 
• Passionate Professionals – ความเป็นมืออาชีพ 
• Corporate Governance — การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• Sustainability – บริษทัด าเนินนโยบายการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

1.4 คุณค่า (VALUE)  

• ความใฝ่ฝัน: บริษทัฯ มีความใฝ่ฝันท่ีจะเป็นบริษทัระดบัโลก และเป็นผูน้ าดา้นบรรจุภณัฑ ์อยา่งไร
ก็ตามความทะเยอทะยานนั้น ตอ้งเร่ิมจากความใฝ่ฝัน 

• เช่ือมัน่ในขอ้มูล: ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ เราเรียนรู้ท่ีจะพฒันาขึ้นในทุกวนัอย่างต่อเน่ือง 
เหมือน ท่ีชาวญ่ีปุ่ นเรียกว่าไคเซน 

• ลงทุนกบัตวัเอง: บริษทัฯมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาระบบบริหาร ซ่ึงเช่ือว่า การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และ
เช่ือว่าเราเป็นนกัเรียนตลอดนั้น จะมีอีกหลายส่ิงให้เราไดเ้รียนรู้ 

• ครอบคลุมดว้ยคุณภาพ: คุณภาพไม่ใช่ค าพูดส าหรับเรา.. แต่เป็นตวัตนของเรา 

 
1.5 กลยุทธ์ (Strategy) 

เพ่ิม EBITDA ให้เป็น 2 เท่า ทุกๆ 5 ปี โดยการเติบโตตามผลประกอบการปกติ และการเติบโตโดยการเขา้ซ้ือ
ธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ 
• มุ่งเนน้ธุรกิจพลาสติคคงรูป ท่ีสะอาดและปลอดภยัส าหรับลูกคา้ 
• มุ่งเนน้ลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจท่ีอยูใ่นตลาดเกิดใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง 
• มุ่งเน้นท่ีจะเป็นผูน้ าในทุกตลาดท่ีบริษทัไดเ้ขา้ไป และเลือกผูน้ าท่ีมีแรงขบัเคล่ือนในตนเอง และท่ีส าคญั

คือมีค่านิยมเดียวกนักบับริษทั 
• มุ่งเน้นท่ีจะมีโครงสร้างในการก ากบัดูแลกิจการท่ีแข็งแกร่ง ขั้นตอนการปฏิบติังานและระบบการจดัการ

ขอ้มูลภายในท่ีดี 
 
1.6 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีส าคัญ 

บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2526 ประกอบธุรกิจรับจา้ง
ผลิต ผลิตภณัฑ์พลาสติกประเภทบรรจุภณัฑ์ต่าง ๆ และผลิตภณัฑ์พลาสติกอื่น ๆ  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึง
ปัจจุบนั  บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัดงัน้ี 
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ปี เหตุการณ์ 
2526 เร่ิมก่อตั้งโรงงานในยา่นสาธุประดิษฐ์ ขยายการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

2537 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนช าระแลว้จาก 16 ลา้นบาทเป็น 40 ลา้นบาท โดย บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป เขา้มาเป็นผูถื้อหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 60 

2538 ก่อสร้างโรงงาน ณ ท่ีตั้งบจัจบุนัแเละลงทนุในเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติม โดยใชเ้งินเพ่ิมทุน 
2540 เร่ิมเปิดใชโ้รงงาน ณ ท่ีตั้งปัจจบุนั 

2547 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้โดยผูถื้อหุ้นเดิมจาก 40 ลา้นบาทเป็น 80 ลา้นบาท บริษทัฯไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนโดยมีทนุจดทะเบียนตั้งส้ิน 100 ลา้นบาท แบง่เป็น หุ้นสามญั 100 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (ทนุ
ช าระแลว้ 80 ลา้นหุ้น) 

2548 
ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชาชน และ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด เอม็ เอ ไอ 
ตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 

2549 
น าเงินจากการเพ่ิมทุนไปลงทุนขยายกิจการ เพ่ิมกระบวนการผลิตแบบ PET (Injection-Blow Moulding) การฉีดถว้ย
พลาสติกชนิด Thin Wall และพฒันาการใชแ้ม่พิมพช์นิด Hot Runner 

2553 
ขยายท่ีท าการแห่งท่ี 3 ในท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประกอบดว้ยห้องผลิตระบบปิดท่ีทนัสมยัตามมาตรฐาน เพ่ิม
เคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิตต่าง ๆ เพื่อให้มีก าลงัการผลิตเพียงพอกบัความตอ้งการ 
ไดรั้บรางวลั Best CEO Awards-mai และ Best Performance Awards ในพิธีมอบรางวลั SET AWARDS 2010 

2556 
จดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น 255 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 255 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (ทุนช าระแลว้ 
200 ลา้นหุ้น) และเสนอให้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯอาย ุ3 ปีจ านวน 55 ลา้นหน่วย ให้กบัผู ้
ถือหุ้นเดิม 50 ลา้นหน่วย และพนกังานของบริษทัฯ 5 ลา้นหน่วย 

2557 

มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯท ้งในส่วนท่ีให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม และพนกังานของ
บริษทัฯ ในระหว่างปี 2557 รวมจ านวน 1,141,500 หน่วย ท าให้มีจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 จ านวน 201,327,025 หุน้ คิดเป็นเงินรวม 201,327,025 บาท 
ไดรั้บรางวลั ดีเดน่ดา้นผลการด าเนินงาน (Company Performance Award) ในพิธีมอบรางวลั SET AWARDS 2557 

2558 

มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ทั้งในส่วนท่ีให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม และพนกังานของ
บริษทัฯ ในระหว่างปี 2558 รวมจ านวน 2,734,500 หน่วย ท าให้มีจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 จ านวน 208,766,400 หุน้ คิดเป็นเงินรวม 208,766,400 บาท 
กลุ่มครอบครัวโลเฮียเขา้มาซ้ือหุน้ส่วนใหญจ่ากกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่เดิมจ านวนสัดส่วน 60.55% และไดมี้การ
เปล่ียนอ านาจการควบคุมส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 

2559 

มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯระหว่างปีจนส้ินสุดการใชสิ้ทธิคร ้ งสุดทา้ยวนัท่ี 19 
พฤษภาคม 2559 ทั้งในส่วนท่ีใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิม และพนกังานของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2559 รวมจ านวน 
45,051,276 หน่วย ท าให้มีจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 253,817,676 
หุ้น คิดเป็นเงินรวม 253,817,676 บาท มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 98% ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก 
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บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษจีากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับผลิตภณัฑพ์ลาสติกส าหรับสินคา้
บริโภคตามบตัรส่งเสริม การลงทนุ 2 โครงการ เลขท่ี 59-1321-1-03-1-0 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 และเลขท่ี 59-
1322-1-03-1-0 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิทางภาษีดงักล่าวรวมถึงการ
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบั
แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

2560 

ท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2560 วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือกิจการของบริษทั ซนัไรส์ 
คอนเทนเนอร์ส จ ากดั  ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตหลอดพรีฟอร์มและบรรจุภณัฑท่ี์ท าจาก พลาสติก PET, PP รวมทั้งกรอบ LED 
ดว้ยวิธีการ “ควบรวมกิจการ" หรือวิธี "การเขา้ซ้ือหุ้น" มูลค่าตอบแทนการซ้ือขายไม่เกิน 4,692 ลา้นรูปีอินเดีย 
(เทียบเท่ากบัประมาณ 2,383 ถา้นบาท) และไดมี้การแต่งทั้งบริษทั ดิสคฟัเวอร์ แมนเนจเมน้ทเ์ป็นท่ีปรืกษาอิสระดา้น
การเงินเพ่ือให้ความเห็นในการเขา้ซ้ือกิจการ โดยจะดอ้งผา่นมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงก าหนด
ขึ้นในวนัท่ี 15 มกราคม 2561 (ผูถื้อหุ้นใหญ่และกรรมการบริษทัฯไม่มีส่วนไดเ้สีย หรือเก่ียวขอ้งใด ๆ กบับริษทั ซนั
ไรส์ คอนเทนเนอร์ส จ ากดั) 
ไดมี้การจดัทั้งบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียโดยไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/ 2560 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 
โดยใชช่ื้อว่า บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเขา้ซ้ือบริษทั ซนัไรส์ คอนเทนเนอร์ส จ ากดั 
ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 100,000 รูปี 
หลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทัยอ่ย เพ่ิมขึ้นเป็น 300,000,000 รูปี 
และ 110,100,000 รูปีตามล าดบั 

2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/ 2561 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ
บริษทั คสัตอม แพค จ ากดัโดยเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง 
(บางนา) จ ากดั  
เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จ ากดั ไดเ้ขา้ควบรวมกิจการกบับริษทั ซนัไรส์ คอน
เทนเนอร์ส จ ากดั เป็นท่ีเรียบร้อย 

2562 

วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของกิจการ Sun Packaging 
Systems (FZC) ในสัดส่วน 89% ของหุน้จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ทั้งหมด  
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทั จ านวน 72,732,323 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ ทั้งส้ิน 326,449,999 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 
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1.7 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  

ช่ือบุคคลหรือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

Sun Packaging Systems (FZC) 
TPAC Packaging India Private Limited 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
นายอานุช โลเฮีย ผูถื้อหุ้นใหญ่ 
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั  

ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากดั  มีผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั  

ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บริษทั อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั  

ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการ ผูบ้ริหาร และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ

และผูบ้ริหาร 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัชั้นน าในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภณัฑ์

พลาสติกคงรูปในประเทศไทยและอินเดีย 
บริษัทฯด าเนินธุรกิจเก่ียวกับสินค้ากลุ่มท่ีต้องการความสะอาดและปลอดภัยอย่างสูง สินค้าท่ีใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั เช่น กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม เวชภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ของใชส่้วนบุคคล ผลิตภณัฑ์ของใชใ้นครัวเรือน 
ตลอดจนเคร่ืองมืออุตสาหกรรม และเรายงัมีธุรกิจท่ีขยายไปยงัสินคา้ท่ีมีรูปทรงทัว่ไปในย่ีห้อ SUNPET  

บริษทัฯมีทีมงานท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการเลือกใชว้ตัถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม 
สร้างแบบผลิตภณัฑ์  2 มิติ 3 มิติ และตวัอย่างตน้แบบเสมือนจริง (prototypes) การจดัสร้างแม่พิมพโ์ดยผูผ้ลิตท่ีได้
คุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศเขา้สู่กระบวนการผลิตแบบฉีด เป่า และ PET ตลอดจนกระบวนการเสริม เช่น 
ติดฉลาก งานพิมพห์รือประกอบ ภายใตร้ะบบการควบคุมการผลิตและประกนัคุณภาพ ISO 9001:2015 และ GMP ท่ี
ไม่เฉพาะก าหนดมาตรฐานเคร่ืองจกัรแต่ยงัครอบคลุมถึงสภาวะแวดลอ้มทัว่ทั้งโรงงานและครอบคลุมจนถึงการส่ง
มอบถึงลูกคา้ในท่ีสุด 
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โครงสร้างรายได้ 
 
รายได้จากการด าเนินงานที่ประเทศไทย 

รายได้แบ่งตามภูมิภาค 
2561 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,620 89% 1,556 89% 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 185 10% 175 10% 
รายไดอ่ื้น ๆ  14 1% 17 1% 
หกั: รายการระหว่างกนั (17)  (21)  
รวมรายได้ 1,801 100% 1,748 100% 

 

รายได้แบ่งตามอุตสาหกรรม 
2561 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
บรรจุภณัฑเ์พื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  1,009  56% 1,086 62% 
บรรจุภณัฑส์ าหรับของใชส่้วนบุคคลและเวชภณัฑ์  518  28% 280 16% 
บรรจุภณัฑส์ าหรับของใชใ้นครัวเรือน และอุตสาหกรรม  278  16% 386 22% 
รายไดอ่ื้น ๆ  14  1% 17 1% 
หกั: รายการระหว่างกนั (17)  (21)  
รวมรายได้ 1,801 100% 1,748 100% 

 
 

รายได้จากการด าเนินงานในต่างประเทศ 
 

รายได้แบ่งตามอุตสาหกรรม 
2561 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
บรรจุภณัฑเ์พื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 594 80% 1,262 63% 
บรรจุภณัฑส์ าหรับของใชส่้วนบุคคลและเวชภณัฑ์ 146 20% 661 33% 
บรรจุภณัฑส์ าหรับของใชใ้นครัวเรือน และอุตสาหกรรม - - 60 2% 
รายไดอ่ื้น ๆ 2 0% 30 1% 
หกั: รายการระหว่างกนั -  (5)  
รวมรายได้ 742 100% 2,008 100% 

 
2.1 ลักษณะผลติภณัฑ์และบริการ 
บริษทัฯ แบง่กลุ่มธุรกิจตามประเภทอุตสาหกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. บรรจุภณัฑเ์พ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม แบง่ออกไดเ้ป็น 5 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี  

1.1 ผลิตภณัฑน์มและกาแฟ 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ขวดบรรจุนมสด นมเปร้ียวพร้อมด่ืม ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดแกลลอน ถว้ยบรรจุโย
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เกิร์ต ฝาปิดขวดชนิดต่าง ๆ ทั้งฝาเกลียวและฝา snap ขวดและฝาบรรจุครีมเทียม เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัผลิต
ฝาเกลียวส าหรับปิดขวดแกว้บรรจุกาแฟหรือมอลตส์กดัชนิดผง 

1.2 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรุงอาหาร 

ไดแ้ก่ ขวดบรรจุซอสพริก ซอสมะเขือเทศ น ้ามนัหอยนางรม และเคร่ืองปรุงอ่ืน ๆ ลกัษณะบรรจุภณัฑก์ลุ่ม
น้ีต้องค านึงถึงการป้องกันการซึมผ่านของก๊าซเพ่ือถนอมอายุการจัดเก็บให้ได้ยาวนาน ส าหรับฝาปิด
ประกอบดว้ยรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฝาท่ีมีแถบป้องกนัการเปิดภายในหรือรอบนอก ฝา flip top และฝาท่ีมีรูเท
รูปแบบหรือขนาดต่าง ๆ เป็นตน้ 

1.3 ผลิตภณัฑอ์าหาร 

ไดแ้ก่ ภาชนะท่ีออกแบบเฉพาะส าหรับอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น หมากฝร่ัง น ้าผึ้ง เคร่ืองเทศ  

1.4 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหาร 

ไดแ้ก่ ชอ้นส้อมต่าง ๆ เช่น ส้อมพบัส าหรับบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ซ่ึงเป็นวสัดุประเภทใชค้ร้ังเดียว (disposable) 
จนถึง ชอ้นตกันมผงส าหรับเด็กทารก ซ่ึงค านึงถึงสุขลกัษณะอนามยัขั้นสูงสุด 

1.5 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

ไดแ้ก่ ขวดและฝาบรรจุน ้ าผลไม ้ชาเขียว น ้ ามะพร้าว เคร่ืองด่ืมสุขภาพต่าง ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ ท าการผลิต
บรรจุภณัฑท่ี์มีความหลากหลายแตกต่างจากผลิตภณัฑท์ัว่ไปในตลาดตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย 

2. บรรจุภณัฑส์ าหรับของใชส่้วนบุคคลและเวชภณัฑ์ 

ประกอบดว้ยบรรจุภณัฑ์ประเภทขวดและฝาส าหรับผลิตภณัฑ์ น ้ ายาบว้นปาก สบู่เหลว น ้ ายาระงบักล่ิน
กาย โลชัน่ท าความสะอาดผิว แป้งโรยตวั ยาและวิตามิน เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีค านึงถึงมาตรฐานการ
ควบคุม เช่นเดียวกบักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม เพราะใชห้รือสัมผสัโดยตรงกบัร่างกายมนุษย ์

3. บรรจุภณัฑส์ าหรับของใชใ้นครัวเรือน 

ประกอบดว้ยบรรจุภณัฑ์ประเภทขวดและฝาส าหรับผลิตภณัฑ์น ้ ายาลา้งพ้ืนและสุขภณัฑ์ ตลบัน ้ าหอมดบั
กล่ิน ฝาสเปรยป์รับอากาศ ฝาสเปรยน์ ้ ายาก าจดัแมลง ขวดน ้ ายาฆ่าเช้ือ ตลอดจนเคร่ืองใชท้  าความสะอาด
บา้น เช่น แปรงถูพ้ืน เป็นตน้ ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีตอ้งค านึงถึงความทนทานต่อเคมีเป็นอยา่งมาก 

4. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองมืออุตสาหกรรม 

ประกอบดว้ยช้ินส่วนตลบัเมตร ไมบ้รรทดัวดัระดบั ตลอดจนช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น ทา้วแขน พนกั
พิง ลูกลอ้เกา้อ้ี เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีค านึงถึงความแข็งแรงทนทานต่อสภาพการใช้งาน เช่น ทนแรง
กระแทกหรือการใชง้านภายใตอุ้ณหภูมิทั้งสูงและต ่ามาก 

การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.1 นโยบายการตลาด 

อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกมีการแข่งขนัท่ีสูงทั้งจากผูผ้ลิตภายในประเทศและผูผ้ลิต
จากต่างประเทศ โดยรวมแลว้มีการแข่งขนัทั้งในดา้นราคา คุณภาพ บริการ และรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ในการ
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ท่ีจะบรรลุเป้าหมายไดบ้ริษทัฯมีแผนการตลาด เพื่อท าให้บริษทัฯสามารถครองตลาดไดอ้ย่างต่อเน่ืองและ
ยัง่ยืน ดงัน้ี 

ด้านคุณภาพ (Quality) 

บริษทัฯให้ความส าคญัเป็นอยา่งย่ิงในการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมาตรฐานสูง และรักษาระดบั
มาตรฐานของผลิตภณัฑ์อย่างย ัง่ยืน เพ่ือให้คู่คา้เกิดความมัน่ใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ ์โดยจดัให้มีระบบ
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าท่ีเป็นมาตรฐานในทุกขั้นตอนอย่างสม ่าเสมอ โดยส่วนงานท่ีท าหน้าท่ี
ตรวจสอบคุณภาพโดยเฉพาะ (Quality Assurance) เร่ิมตั้งแต่ การตรวจสอบวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต 
ขั้นตอนระหว่างการผลิต และขั้นตอนก่อนส่งสินคา้ไปยงัคู่คา้ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดน้ าระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 GMP HACCP มาใชใ้นการควบคุมขั้นตอนในการท างานและป้องกนัการ
ปนเป้ือนส่ิงสกปรกตลอดจนเช้ือโรคต่าง ๆ (Contaminate) ท าให้มีอตัราการผลิตสินคา้ดอ้ยคุณภาพท่ีต ่า
และเพื่อให้การรักษามาตรา ฐานดา้นคุณภาพเป็นไปอยา่งย ัง่ยืน บริษทัฯจึงยึดมัน่ในหลกั 5 ส. ซ่ึงเป็นหลกั
ในการท างานของบริษทัฯ 

ด้านการให้บริการ (Service) 

นอกจากบริษทัฯจะให้ความส าคญัในการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมาตรฐานสูงและรักษาระดบั
มาตรฐานของผลิตภณัฑ์อย่างย ัง่ยืนเป็นอนัดบัตน้ ๆ แลว้ การให้บริการและดูแลความตอ้งการของคู่ค้าก็
เป็นเร่ืองส าคญัอย่างย่ิงเช่นกนั เห็นไดจ้ากคติพจน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯท่ีว่า “Your Packaging 
Partner” และบริษทัฯไดต้ระหนกัและยึดถือปฎิบติัมาโดยตลอด เช่น การจดัการจดัส่งสินคา้ท่ีตรงเวลาและ
ความตอ้งการของคู่คา้ การน าระบบโลจิสติกส์มาใชท้ั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การเก็บรักษาและ
เก็บส ารองสินคา้การจดัส่งสินคา้ถึงโกดงัคู่คา้  การมีส่วนร่วมให้ค  าปรึกษาแนะน ากบัคู่คา้ในการออกแบบ
และเลือกวตัถุดิบ การให้บริการหลงัการขาย เช่น การร่วมทดสอบผลิตภณัฑ์เม่ือเร่ืมน าไปใชบ้รรจุสินคา้
ของคู่คา้ การช่วยแกปั้ญหาการใชง้านบรรจุภณัฑเ์ม่ือคู่คา้ร้องขอ เป็นตน้ 

ด้านราคา (Price) 

บริษทัฯมีนโยบายการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานท่ีสูง เพื่อให้คู่คา้ไดรั้บสินคา้ท่ีเหมาะสม
กบัการใชง้านและไดรั้บความพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯค านึงถึงการก าหนดราคาสินคา้ท่ีเป็นธรรม
และเหมาะสมกบัคู่คา้อีกดว้ย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว บริษทัฯเลือกท่ีจะหาวิธีการผลิตสินคา้
ดว้ยวิธีการประหยดัตน้ทุนให้กบัคู่คา้ ตน้ทุนการผลิตส าคญั คือ เมด็พลาสติก จะท าขอ้ตกลงท่ีจะปรับราคา
สินคา้ขึ้นลงตามราคาเม็ดพลาสติกท่ีขึ้นลงเกินกว่ามูลค่าท่ีตกลงกนัไวเ้ป็นรายไตรมาส เพ่ือให้คู่คา้ไดช้ื้อ
สินคา้ดว้ยราคาท่ียติุธรรม 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า 

บริษทัฯมีนโยบายในการรักษาฐานคู่คา้เดิมให้อยู่กบับริษทัฯ พร้อมกบัการขยายฐานคู่คา้ใหม่
ให้กบับริษทัฯเพ่ิมขึ้น โดยก าหนดแนวทางให้กบัทีมงานของบริษทัฯในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีคบัคูค่า้ 
(Customer Relationship Management : CRM) ในระยะยาวเป็นส าคญั มีแผนงานในการดูแลความตอ้งการ
ของคู่คา้ในดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น การสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพสินคา้และบริการ ตลอดจนความ
ตอ้งการใหม่ ๆ ของคู่คา้ แมว่้าบริษทัฯเช่ือว่าคุณภาพของสินคา้เป็นกุญแจส าคญัในความส าเร็จและความ
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ไวว้างใจจากคู่คา้ แต่ก็ตระหนกัดีถึงความส าคญัของการให้บริการท่ีดีควบคู่ไปดว้ย  

 
กลุ่มคู่ค้าหลักและคู่ค้าเป้าหมายของบริษัทฯ 

กลุ่มคู่คา้หลกัของบริษทัฯตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัลว้นเป็นผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้ริโภคอุปโภคโดยทัว่ไป ทั้งเป็นบริษทัท่ีตั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานและรักษามาตรฐานของสินคา้ไดอ้ยา่งสม ่า เสมอ โดยเฉพาะในเร่ืองของความสะอาดปราศจากส่ิง
ปนเป้ือนและเช้ือโรค ดงันั้นบริษทัคู่คา้หลกัหลายรายของบริษทัฯจึงมีการติดต่อกบับริษทัฯนานมากกว่า 20 - 30 ปี 
ส าหรับคู่คา้เป้าหมายยงัคงเป็นผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคอุปโภค ทั้งบริษทั
ในประเทศและต่างประเทศท่ีให้ความส าคญักบัผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและรักษามาตรฐานของสินคา้อย่างสม ่า เสมอ 
โดยเฉพาะเร่ืองความสะอาดปราศจากส่ิงปนเป้ือนและเช้ือโรค 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะไม่พึ่ งพิงกบัคู่คา้รายใดรายหน่ึงจนมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 20 ของ
รายไดร้วม โดยพยายามเพ่ิมจ านวนรายคู่คา้ให้มากขึ้นในแต่ละปี และจากการท่ีบริษทัยึดมัน่ในจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจอย่างเขม้แข็ง โดยเฉพาะเร่ืองการรักษาความลบัทางการคา้ให้กบัคู่คา้ทุกรายเป็นอย่างดีเสมอมา  ท าให้ไดรั้บ
ความไวว้างใจจากคู่คา้ทุกราย แมจ้ะเป็นคู่คา้ท่ีท าธุรกิจในกลุ่มเดียวกนัก็ตาม  
 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

การท่ีกลุ่มคู่คา้หลกัและกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายของบริษทัฯเป็นกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียง และ
เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคอุปโภค ดงันั้น ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษทัฯจึงมีหน้าท่ีในการติดต่อเพื่อน าเสนอ
สินค้าต่อคู่ค้าแบบเฉพาะเจาะจงเป็นหลกั ส าหรับการขายแบ่งออกเป็น ฝ่ายน า เสนอ (Technical Sales) และฝ่าย
ประสานงานขาย (Sale Administration) โดยฝ่ายน าเสนอสินคา้จะให้บริการกบัคู่คา้โดยการออกไปพบคู่คา้หลกัหรือ
คู่คา้ท่ีเป็นเป้าหมายท่ีบริษทัฯคาดว่าอาจจะเป็นคู่คา้ในอนาคต ณ ท่ีท าการของคู่คา้ และให้บริการกบัคู่คา้ท่ีติดต่อเขา้
มาท่ีบริษทัฯ ส าหรับฝ่ายประสานงานมีหน้าท่ีติดตามดูแลความตอ้งการของคู่คา้ และช่วยประสานงานกบัคู่คา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีคู่คา้ตอ้งการ เช่น การส่ังช้ือสินคา้ การรับแจง้สินคา้มีขอ้บกพร่องอยูป่ระจ า ณ ท่ีท าการของบริษทัฯเพื่อ
สะดวกแก่คู่คา้ท่ีจะติดต่อเขา้มา 
 
2.2.2 ภาวะการตลาดและการแข่งขัน 

บรรจุภณัฑพ์ลาสติกถือเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของสินคา้ ท่ีมีส่วนท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
สินคา้ทั้งในดา้นความสวยงามและความสะดวกในการใชง้านของผลิตภณัฑ์ และ ถือว่าเป็นวสัดุส้ินเปลืองท่ีตอ้งทิ้ง
ไปพร้อมกบัสินคา้เม่ือใชห้มดแลว้ รวมทั้งยงัเป็นส่วนส าคญัในการรักษาคุณภาพของสินคา้ระหว่างรอการขายท าให้
อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกมีการแข่งขนัท่ีสูงทั้งจากผูผ้ลิตภายในประเทศและต่างประเทศ ท าให้มีการ
แข่งขนัในดา้นราคา คุณภาพ บริการ และรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ 

บรรจุภณัฑ์พลาสติกถูกใชโ้ดยผูผ้ลิตสินคา้เพื่อบรรจุสินคา้และจดัจ าหน่ายให้ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง ดงันั้น
คู่คา้ของบริษทัฯจึงให้ความส าคญักบัคุณภาพของบรรจุภณัฑ์ ดงันั้น มาตรฐานและความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิตจึงเป็น
ปัจจยัส าคญั โดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์ท่ีใชก้บัอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงตอ้งการความสะอาดปราศจากส่ิง
ปนเป้ือนและเช้ือโรคต่าง ๆ ถูกตอ้งตามมาตรฐาน GMP ซ่ึงมีผูป้ระกอบการเพียงไม่ก่ีรายท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ 
และบริษทัฯก็เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกล่าวมา ส าหรับคู่คา้เม่ือมีความ
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เช่ือมัน่ในผูผ้ลิตรายใดแลว้มกัจะไม่เปล่ียนผูผ้ลิต ดงันั้น บริษทัฯตระหนกัดีถึงการรักษามาตรฐานคุณภาพสินคา้และ
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้ เพื่อรักษาฐานลูกคา้ให้คงอยู่กบับริษทัฯ และปรัชญาของบริษทัที่จะเป็นผูร่้วมงานในการ
ให้ค  าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือดา้นบรรจุภณัฑ์กบัคู่คา้แทนการเป็นเพียงผูข้ายสินคา้ ส่งผลให้บริษทัฯสามารถท า
ธุรกิจกบัคู่คา้แต่ละรายเป็นระยะเวลานาน และไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ 

 
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
2.3.1    ลักษณะการได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ 

การจัดหาวัตถดิุบและผู้จ าหน่ายวัตถดิุบ 

บริษทัฯจะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตให้ตรงตามความตอ้งการของคู่คา้ โดยคู่คา้จะเป็นผูก้  าหนด
ชนิดและคุณภาพให้กบับริษทัฯ วตัถุดิบหลกัในการผลิตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัคือ  

1) เมด็พลาสติกประเภทต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั มีดงัต่อไปน้ี  
PP (Poly Propylene) เป็นพลาสติกท่ีมีความเหนียวทนทานต่อความร้อนความช้ืนไดดี้ ตวัอยา่งสินคา้ท่ีผลิต
จากพลาสติกชนิดน้ี ไดแ้ก่ ฝาปิดขวดกาแฟ ฝาปิดขวดเคร่ืองด่ืมมอลต์สกดั กล่องและฝาไอศกรีม ฝาขวด
ครีมเทียม ถว้ยโยเกิร์ต เป็นตน้  
PE (Poly Ethylene) เป็นพลาสติกท่ีมีความอ่อนตวัยืดหยุน่ไดดี้ แบ่งเป็น LDPE (Low Density) และ HDPE 
(High Density) ซ่ึงมีคุณสมบัติแตกต่างกนัออกไปอีกเล็กน้อย ตัวอย่างสินคา้ท่ีผลิตจากพลาสติกชนิดน้ี 
ไดแ้ก่ ขวดนม Pasteurized, ขวดนมเปร้ียว, ขวดน ้ายาลา้งห้องน ้า, ฝาปิดกล่องอาหาร เป็นตน้  
PS (Poly Styrene) เป็นพลาสติกท่ีมีความใสและแข็ง ตวัอย่างสินคา้ท่ีผลิตจากพลาสติกชนิดน้ี ไดแ้ก่ ตลบั
บรรจุน ้าพริก, แกว้น ้าของเล่น เป็นตน้  
ABS (Acrylonitrile Butadiene Poly Styrene) เป็นพลาสติกท่ีมีความแข็งและเหนียว ตวัอย่างสินคา้ท่ีผลิต
จากพลาสติกชนิดน้ี ไดแ้ก่ อุปกรณ์เคร่ืองมือช่าง ช้ีนส่วนเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 
PET (Polyethylene Terephthalate) เป็นพลาสติกท่ีมีความบาง ใส เหนียว และอ่อนตวั ตวัอยา่งสินคา้ท่ีผลิต
จาก พลาสติกชนิดน้ี ไดแ้ก่ ขวดแชมพูใส, ขวดน ้ายาบว้นปาก, ขวดน ้ายาท าความสะอาด เป็นตน้ 
  เน่ืองจากเม็ดพลาสติกเป็นวตัถุดิบหลกัส าคญัท่ีใช้ในการผลิต บริษทัฯมีนโยบายการจดัหาเม็ด
พลาสติก โดยการส่ังซ้ือโดยตรงจากผูผ้ลิตหรือตัวแทนน าเข้าในประเทศเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจใน
มาตรฐานของคุณภาพสินคา้ ความสามารถในการจดัส่งตรงตามก าหนด  และตรงตามปริมาณท่ีท าการ
ส่ังซ้ือ โดยจะไม่ผกูขาดการส่ังซ้ือจากผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงเท่านั้น แต่จะท าการทดสอบการใชเ้มด็พลาสติก
ชนิดเดียวกนัจากผูผ้ลิตหรือตวัแทนจ าหน่ายหลายราย เพื่อให้สามารถเปล่ียนไปใช้วตัถุดิบจากรายอื่นได้
ทนัที หากผูผ้ลิตรายเติมไม่สามารถส่งมอบสินคา้ได้ตามก าหนดหรือมีการปรับราคาสูงขึ้น ส าหรับราคา
วตัถุดิบ บริษทัฯมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกลชิ้ด โดยวิเคราะห์จากราคาตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศร่วมกบัอุปสงค์และอุปทานของเม็ดพลาสติก ณ ขณะนั้น โดยใช้หลกัในการซ้ือเพ่ือให้
เพียงพอกบัปริมาณการใชใ้นการผลิตตามค าส่ังซ้ือท่ีไดรั้บล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15-30 วนั และไม่มีนโยบาย
ในการซ้ือเพ่ือเก็งก าไรราคา 

2) เม็ดสีผสมพลาสติก (Pigment) เป็นส่วนประกอบเพียงเล็กนอ้ย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตอ้งน ามา
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ผสมกับเม็ดพลาสติกเพื่อให้ได้สีตามท่ีคู่ค้าก าหนด และเน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่ใช้บรรจุอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ตลอดจนสินค้า ท่ีใช้กับร่างกายมนุษย์ บริษัทฯจึงเลือกใช้ชนิดท่ีใช้กับอาหาร(Food grade) 
เช่นเดียวกบัเมด็พลาสติก บริษทัฯมีการคดัเลือกผูผ้ลิตหรือตวัแทนน าเขา้ท่ีมีคณุภาพและน่าเช่ือถือ รวมทั้งมี
เอกสารยืนยนัว่าเป็นชนิดท่ีใช้กบัอาหาร (Food grade) และมีการออกเอกสารรับรองคุณภาพ (COA) ทุก
คร้ังในการจดัส่ง เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนด และตรงตามปริมาณท่ีท าการส่ังซ้ือ 

3) วตัถุดิบอื่น ๆ ซ่ึงใชป้ระกอบการผลิตท่ีส าคญั อาทิ สารเติมแต่งและโฟมเมมเบรน (Membrane) 
เป็นตน้ บริษทัฯไดท้  าการส่ังซ้ือจากผูผ้ลิตและจ าหน่ายภายในประเทศจ านวนหลายราย  

 
2.3.2 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

เน่ืองจากกระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มโดยตรง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯมีการควบคุม
ในเร่ืองผลกระทบจากการท างาน เช่น อุปกรณ์ป้องกนัสุขภาพต่าง ๆ ให้กบัผูป้ฎิบตังาน อาทิ หน้ากากป้องกนัฝุ่ น
ละออง อุปกรณ์ป้องกนัการรับเสียงดงั อุปกรณ์เขม็ขดัพยงุหลงั แอลกอฮอลเ์ช็ดมือเพ่ือฆ่าเช้ือ 

นอกจากน้ี วสัดุเหลือใช้จากการผลิตจะจ าหน่ายให้กบัผูซ้ื้อท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการก าจดัวสัดุ
อนัตรายจากกรมควบคุมมลพิษเท่านั้น และมีการรายงานขอ้มูลการก าจัดวสัดุท่ีเหลือใชจ้ากการผลิตให้กรมควบคุม
มลพิษอยา่งถูกตอ้ง 

2.3.3 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไม่มี – 
 

3. ปัจจัยความเส่ียง 

บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัประเภทความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบ ทางตรงหรือทางอ้อมต่อบริษทัฯ อีกทั้งบริษทัได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเส่ียงขึ้นเพ่ือ
ทบทวนและพิจารณาแนวทางปัองกนัปัจจยัเส่ียงเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร
จัดการให้อยู่ในความควบคุมอย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดัหาผูต้รวจสอบภายในและ
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบท่ีมีผลกระทบต่อปัจจยัเส่ียง โดยมีนโยบายการจดัการความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

1. ความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ  
เมด็พลาสติกเป็นส่วนประกอบหลกัของวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต และเป็นส่วนใหญ่ของตน้ทุนสินคา้ ปัจจยั

หลกัท่ีมีส่วนสัมพนัธ์และมีผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติค ประกอบดว้ย อุปสงคแ์ละอุปทานเมด็พลาสติคในแต่ละ
ช่วงเวลา ซ่ึงมีโอกาสท่ีอาจเกิดความไม่สมดุลท าให้ราคาเปล่ียนแปลง เช่น การท่ีโรงงานผูผ้ลิตปิดเพื่อซ่อมบ ารุง หรือ
เหตุการณ์ท่ีท าให้อุปทานเปล่ียนแปลงไป และท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึง คือ  ราคาน ้ ามันท่ีมีการผนัผวนตามกลไกล
ตลาดโลก ทั้ง 2 ปัจจยัส่งผลต่อราคาเมด็พลาสติคและส่งผลต่อตน้ทุนของบริษทัฯ 

กลยุทธ์ในการป้องกนัความเส่ียงจากผลกระทบของปัจจยัราคาวตัถุดิบในการจดัหาแหล่งผูจ้ดัจ าหน่าย
วตัถุดิบ และราคาท่ีผนัผวน คือ 
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1.1 บริษทัฯไดมี้การเจรจาตกลงกบัลูกคา้หลกัในเร่ืองของการปรับราคาขายสินคา้ตามราคาเม็ดพลาสติกท่ี
เปล่ียนแปลงรายไตรมาส เพ่ือรองรับความเส่ียงจากราคาในช่วงเวลานั้น ๆ ท าให้สามารถมีช่วงเวลา
ปรับตวัและบริหารจดัการ และปรับราคาอยา่งมีระบบ ซ่ึงจะสามารถท าให้บริษทัฯควบคุมอตัราตน้ทุน
และก าไรไดอ้ยา่งสม ่าเสมอดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม อนัเป็นกลยทุธ์ของความยัง่ยืนดว้ยเช่นเดียวกนั   

1.2 บริษทัไดก้ระจายความเส่ียงดว้ยการซ้ือเม็ดพลาสติกท่ีหลากหลายตามความตอ้งการของลูกคา้จากผู ้
จ  าหน่ายหลายราย ในประเทศ ซ่ึงจะสามารถป้องกันความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบและการ
ผกูขาดราคา 

2. ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกิจ 
ความเส่ียงในแง่การด าเนินธุรกิจอนัเป็นผลจากกระบวนการหรือนโยบายท่ีล้มเหลว รวมไปถึงความ

ผิดพลาดของ ระบบการปฎิบ ติงานตลอดระยะเวลา 35 ปี บริษทัมีความมุ่งมัน่พฒันาระบบการรับรองคุณภาพ ISO 
9000 และสร้างระบบงาน รวมถึงก าหนดแนวการปฏิบติัการไวอ้ย่างชดัเจนและต่อเน่ืองและในการด าเนินงานของ
บริษทัอยู่ภายใตค้ณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดูแลและมีผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอกท่ีอยู่ในระดบัแนวหน้าใน
การตรวจสอบและให้ความเห็นในเร่ืองความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบดา้นต่างๆเป็นประจ าทุกไตรมาส ละอยู่ภายใต้
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแมก้ระทัง่ด าเนินการอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบ
ของลูกคา้ในการตรวจระบบคุณภาพ มาตรฐานผูผ้ลิตเหล่าน้ีลว้นเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากการผิดพลาดในการ
ปฎิบติังานของพนกังาน และระบบการท างาน 

3. ความเส่ียงในด้านทรัพย์สิน 
ความเส่ียงในดา้นทรัพยสิ์นซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้มและส่ีงอ านวยความสะดวก เช่น 

ภยัธรรมชาติ สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง และความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ในเหตุการณ์ดงักล่าวซ่ึงอาจก่อผลกระทบ
ต่อการ ด าเนินงานของธุรกิจและความสูญเสียทางดา้นการเงิน 

บริษัทได้มีแนวทางการป้องกันความเส่ียงโดยท าประกันความเส่ียงภัยทุกชนิด ครอบคลุมถึงธุรกิจ
หยุดชะงกั ระยะเวลารอบกรมธรรม์ 1 ปี ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีความเส่ียงภยัดงักล่าวอาจมีผลจากความเสียหายต่อเน่ือง
มายงัผลการด าเนินงานและทรัพยสิ์น นอกจากนั้นบริษทัยงัมีการท าประกนัภยัการขนส่งยวดยานพาหนะรวมถึง
ประกนัความรับผิดต่อตวัผลิตภณัฑข์องบริษทัต่อบุคคลท่ีสาม 

4. ความเส่ียงด้านปริมาณสต๊อคสินค้าเกิน 
บริษทัมีจ านวนลูกค้าหลายรายและรายการสินค้าท่ีหลากหลายมากกว่าหน่ึงพนัรายการ ดังนั้นในการ

ควบคุมปริมาณสินคา้และระบบคลงัสินคา้ โลจิสติกส์ ครอบคลุมถึงห่วงโซ่อุปทาน เป็นกระบวนการท่ีส าคญัเป็น
อยา่งย่ิงท่ีจะรองรับการส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

บริษทัไดจ้ดัให้มีการพฒันาระบบสินคา้คงคลงัและมีการพฒันาระบบควบคุมขอ้มูลท่ีครอบคลุมครบวงจร
ของ ระบบห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจดัซ้ือ รับเขา้วตัถุดิบ วางแผนการผลิต จนกระทัง่ระบบควบคุมสินคา้คงคลงั 
และขนส่งสินค้าเพ่ือส่งมอบไปยงัลูกค้าจนถึงปลายทางภายใต้ระบบโครงสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกระบบ
เช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลท่ีครบครันอีกทั้งการขยายพ้ืนท่ีคลงัสินค้า เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
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5. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษทั เป็นธุรกิจระหว่างประเทศ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงิน
ต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั การผนั
ผวนของสกุลเงินต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อบริษทั เน่ืองจากความไม่สมดุลระหว่างสกุลเงินท่ีเป็นตน้ทุนในการ
ด าเนินงานและสกุลเงินท่ีเป็นรายไดข้องบริษทั โดยในส่วนของการจ าหน่ายสินคา้ส่งออก จะก าหนดราคาโดยอิงกบั
เงินดอลล่าห์สหรัฐฯ  ในขณะท่ีตน้ทุนในการด าเนินงานจะอยูใ่นสกุลเงินทอ้งถ่ิน 

บริษทัมีการลดความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน โดยการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วนั 
เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นผลการด าเนินงานของบริษทั 

6. ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัมีการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินโดยอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจมหภาคและ นโยบายการเงิน ซ่ึงความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เป็นความเส่ียงท่ีจะขึ้นในอนาคตจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 

 บริษทัมีการคาดการณ์แนวโนม้อตัราดอกเบ้ียตลาด และมีการจดัการกบัการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน ในภาวะ
ท่ีอตัราดอกเบ้ียมีความผนัผวน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั 

7. ความเส่ียงจากการทุจริต 

ในการจดัการองคก์รนั้นเป็นไปไดท่ี้อาจมีความเส่ียงของการทุจริต ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าวนั้นมีทุกระดบัชั้นของ
องคก์รท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบักิจกรรมการด าเนินงานแต่ละส่วนงาน ทีมีส่วนเก่ียวเน่ืองทั้งภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
จากภายนอก 

ผลกระทบของการทุจริตซ่ึงอาจเกิดในการบริหารจดัการองคก์รทั้งระยะส้ันและระยะยาว รวมถึง ความสูญเสีย
ทางการเงิน การสูญเสียช่ือเสียง ความเช่ือมัน่ต่อสาธารณะชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย และอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลต่อพนกังานและ
องคก์รโดยรวม 

บริษทัฯ มีการบริหารจดัการอย่างมืออาชีพในการป้องกนัการทุจริต โดยการการเปิดช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สามารถแจง้เบาะแสมายงัหัวหน้าส่วนก ากบัดูแลการปฏิบติัการองคก์รท่ีชัดเจนและมีนโยบายเก็บขอ้มูลจากผูแ้จง้
เบาะแสเป็นความลบั เพ่ือปกป้องสิทธิและผลกระทบต่อผูแ้จง้เบาะแส และการจดัอบรมให้ความรู้ต่อพนกังานทั้ง
ระดบัตน้และระดบับริหารรวมถึงบรรจุอยูใ่นคู่มือจรรยาบรรณพนกังาน แมก้ระทัง่ภายในองคก์รเองบริษทัก็จดัให้มี
กล่องรับขอ้ร้องเรียนจากภายในโดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 

8. ระบบควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท่ีมีคุณค่าและมีผลต่อการด าเนินธุรกิจอันแสดงถึง
ประสิทธิภาพท่ีเพียงพอของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้การมอบหมายภารกิจในการตรวจสอบและควบคุม
ภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้บทวนประเมินผลระบบการตรวจสอบควบคุมภายในของบริ ษทั
เพ่ือให้สามารถเช่ือมัน่ไดว่้าบริษทัไดมี้การระมดัระวงัอย่างเพียงพอโดยสามารถพิจารณาจากการตรวจสอบระบบ
ขอ้มูลทางบญัชีและรายงานมาตรฐานการเงิน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
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ส านกังานก ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียนไทย 

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้สดงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษทั ไดมี้การระบุความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรของ
ผูแ้ทนผูมี้อ านาจและการควบคุมการจดัการ เพื่อรับการรับรองในการสร้างความโปร่งใสเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ป้องกนัความเสียหายและให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนรวมถึงบริษทัไดจ้ดัแบ่งหนา้ท่ีของส่วนงานต่างๆและ
พนกังานควบคุมและผูจ้ดัการเพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าแต่ละส่วนงานมีการตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจภายในองคก์ร 

บริษทั ฯ ภายใตค้ณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบโดยตรงอยา่งเป็นอิสระในการจดัหาผูต้รวจสอบอิสระมา
เป็นผูต้รวจสอบภายใน ของบริษทั  เพ่ือตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้ง 
บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีภายในส าหรับปี   2562  โดยผูต้รวจสอบภายในจะประเมิน
ระดบั ความเส่ียง ในแต่ละส่วนงาน โดยประเมินจากสภาพแวดลอ้มระดบัการควบคุมโดยรวม ความเส่ียงจากระบบ
สารสนเทศ โดยกิจกรรมการตรวจสอบมีวตัถุประสงค ์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ การด าเนินงาน การรายงาน และ
การปฏิบติัตามนโยบายระเบียบปฏิบติั โดยผูต้รวจสอบภายใน จะรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า
ทุกไตรมาส 

9. ความเส่ียงจากการเข้าซ้ือ และการควบรวมกิจการ 

บริษทัมีแนวทางการขยายกิจการโดยการเขา้ซ้ือและควบรวมกิจการ ซ่ึงกระบวนการในการเขา้ซ้ือ และการ
ควบรวมกิจการนั้นย่อมมีความเส่ียงเกิดขึ้น เช่น ความเส่ียงจากการก่อหน้ีเพ่ือเขา้ท ารายการและความเส่ียงจากการ
ลดลงของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานส่งผลท าให้ผิดขอ้ก าหนดทางการเงินท่ีสถาบนัการเงินก าหนดไวไ้ด้ 

ในการลดความเส่ียงจากการเขา้ซ้ือและควบรวมกิจการนั้น ทีมผูบ้ริหารไดทุ้่มเทเวลาและทรัพยากรอย่างมาก 
(ทั้งภายในองคก์รเอง และการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นกฎหมาย และดา้น
การเงิน) ในการจดัท าบทวิเคราะห์ในดา้นต่างๆของบริษทัเป้าหมาย โดยขั้นตอนน้ีใช้ระยะเวลาหลายเดือนก่อนท่ี
บริษทัจะสรุปเง่ือนไขในการเขา้ท ารายการ 

อีกทั้งบริษทัเลือกเขา้ซ้ือกิจการท่ีมีลกัษณะธุรกิจแบบเดียวกบับริษทั คือผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติค ซ่ึงบริษทัมี
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจน้ีมาอย่างยาวนานถึง 35 ปี ส่งผลท าให้บริษทัมีความเขา้ใจถึงเทคโนโลยีการผลิต 
และอุตสาหกรรมน้ีเป็นอยา่งดี 

10. ความเส่ียงด้านมุมมองของผู้บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภณัฑ์พลาสติก 

 ปัจจุบนั แนวโนม้การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเนน้การทดแทนการใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกและการน าพลาสติก
กลบัมาใชใ้หม่เร่ิมเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีดีในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม แต่อาจเป็นการเขา้ใจผิดต่อการบรรจุภณัฑ์
พลาสติกท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั 

 บริษทั ไดร่้วมมือกบัลูกคา้ ในการวิจยัและพฒันา ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวโนม้การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในปัจจุบนั 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

สินทรัพย์ถาวรหลัก 
บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) มีสินทรัพยถ์าวรหลกัของบริษทัฯท่ีปรากฏในงบการเงิน

รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีบริษทัฯใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิตาม
บญัชีหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและส ารองการดอ้ยค่าต่าง  ๆ ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทัฯเท่ากบั 
1,480.85 ลา้นบาท และ 1,480.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.34 และร้อยละ 33.75 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ประเภท 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีหลังหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) 31 ธันวาคม 2562 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 258.07 272.99 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 246.34 278.63 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 929.45 873.01 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 9.41 10.45 
ยานพาหนะ 4.72 2.49 

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 32.87 43.04 

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 1,480.85 1,480.60 

 
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯมีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ท่ีบริษทัฯใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและส ารองการ
ดอ้ยค่าต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทัฯเท่ากบั 396.46 ลา้นบาท และ 396.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9.46 และร้อยละ 9.04 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 

ประเภท 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีหลังหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561  (ปรับปรุงใหม่) 31 ธันวาคม 2562 

เคร่ืองหมายการคา้ 219.77 189.39 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 171.97 200.78 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 4.72 6.42 

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 396.46 396.59 
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เงินลงทุน 
บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯซ่ึงแสดงตามวิธีราคาทุน ณ  

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเท่ากบั 1 ,694.27 ลา้นบาท และ 
2,078.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.80 และ ร้อยละ 65.26 ของสินทรัพยร์วมของงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
ตามล าดบั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

บริษทัยอ่ย 
สัดส่วนการ

ลงทุน (ทางตรง) 
(ร้อยละ) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีหลังหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ณ 
วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จ ากดั 80% 1,587.27 1,587.27 
Sun Packaging Systems (FZC) 89% - 384.59 

บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จ ากดั 100% 107.00 107.00 

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี  1,694.27 2,078.86 

 
สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติก
ส าหรับสินคา้บริโภคตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 59-1321-1-03-1-0 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 และเลขท่ี 59-
1322-1-03-1-0 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ในระหว่างปีบริษทัฯยงัไม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการจากบตัร
ส่งเสริมการลงทุนทั้ง 2 บตัร 
 
5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย และบริษทัย่อย มิไดมี้ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ี
ส าคญั จนอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์อง บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย ท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วน
ของผูถื้อหุ้น และไม่มีข้อพิพาทท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย อย่างมี
นยัส าคญั 
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6. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
ข้อมูลบริษัทหลัก 
ช่ือบริษทั : บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ : TPAC  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: : ออกแบบและผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกคงรูป 
Website : www.thaiplaspac.com 
เลขท่ีจดทะเบียนบริษทั : 0107547000575 
วนัท่ีก่อตั้งบริษทั  : 1 สิงหาคม 2526  
ทุนจดทะเบียน  : 255,000,000 บาท  ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 

บาท 
ทุนช าระแลว้ : 253,817,676 บาท  ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 253,817,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 

บาท 
งวดปีการเงิน : 31 ธนัวาคม 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ ่ : 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม  
 เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย 
 โทรศพัท ์ 02 897-2250-1 โทรสาร 02 897-4694            
ท่ีตั้งสาขา 0001 : 3/1, 3/2 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
 เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย 
                                โทรศพัท ์ 02-892-0261-4 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 
 โทรศพัท ์02-009-9000  โทรสาร 02-009-9991     
ผูส้อบบญัชีบริษทั : นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ทะเบียนเลขท่ี 3516) หรือ 

 นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ (ทะเบียนเลขท่ี 4521) หรือ 
 นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์(ทะเบียนเลขท่ี 3972) หรือ 
 นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล (ทะเบียนเลขท่ี 4807) 
 เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบ จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

 193/136-137 ชั้ น  33 อ าค าร เลค รัชดา  ถนน รัชดา ภิ เษก  คลอง เตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

 โทรศพัท ์02-264-0777 
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ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย : บริษทั ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั  
 เลขท่ี 44 ชั้น 16 อาคารสมูทไลฟ์, ถนนสาทรเหนือ, แขวงสาทร เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศพัท ์02-633-9088 แฟกซ์ 02-633-9089 
นกัลงทุนสัมพนัธ ์   : IR@thaiplaspac.com  
เลขานุการบริษทั : secretary@thaiplaspac.com 

 
ข้อมูลบริษัทย่อย 
ช่ือบริษทั    : TPAC PACKAGING INDIA PRIVATE LIMITED 
ประเภทธุรกิจ   : ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกคงรูป 
CIN    : U74999MH2017PTC301190 
ROC Code   : RoC-Mumbai 
หมายเลขทะเบียนบริษทั  : 301190 
วนัท่ีก่อตั้งบริษทั   : 7 ธนัวาคม 2560 
ทุนจดทะเบียน    : 2,450,000,000 รูปี ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 245,000,000 หุน้ มูลคา่หุ้นละ 10 
    รูปี 
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้   : 2,107,695,750 รูปี ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 210,769,575 หุน้ มูลคา่หุ้นละ 10 
    รูปี 
งวดปีการเงิน   : 31 มีนาคม 
สถานท่ีตั้งบริษทั : 405 ACME INDUSTRIAL PARK OFF I B PATEL ROAD, GOREGAON     

EAST MUMBAI, Mumbai City MH 400063 IN 
ส านกังานผูต้รวจสอบบญัชี  : S R B C & Co LLP 
 ชั้น 12, The Ruby, Ruby Mill, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), 

Mumbai, Maharshtra 400028, ประเทศอินเดีย  
ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  : Chandhiok & Associates 

Advocates and Solicitors C-524 Defence Colony New Delihi-110024  
ประเทศอนิเดีย 
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ข้อมูลบริษัทย่อย 
ช่ือบริษทั    : บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ   : ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกคงรูป 
วนัท่ีเป็นบริษทัยอ่ย   : 2 พฤษภาคม 2561 
หมายเลขทะเบียนบริษทั  : 0105512000275 
ทุนจดทะเบียน   : 101,431,370 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 10,143,137 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท 
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้   : 101,431,370 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 10,143,137 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท 
งวดปีการเงิน   : 31 ธนัวาคม 
สถานท่ีตั้งบริษทั : 75/2 ซอยร่วมใจ ถนนบางนา-ตราด กม. 18.8 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย 
ผูส้อบบญัชีบริษทั : บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์02-264-0777 

 
ข้อมูลบริษัทยย่อย 
ช่ือบริษทั    : SUN PACKAGING SYSTEMS (FZC) 
ประเภทธุรกิจ   : ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกคงรูป 
วนัจดทะเบียนเป็นบริษทัยอ่ย  : 30 กรกฎาคม 2562 
หมายเลขทะเบียนบริษทั  : 002538 
งวดปีการเงิน   : 31 ธนัวาคม 
ทุนจดทะเบียน   : 450,000 AED ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 150 AED 
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้   : 450,000 AED ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 150 AED 
สถานท่ีตั้งบริษทั : 600 M2 WAREHOUSE B3-01,02&03 PLOT OF LAND T3-
 02,03,04&05 P.O.BOX 7784, ชาร์จาร์ห, สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ 
ผูส้อบบญัชีบริษทั:    : บริษทั ส านกังาน อีวาย (สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์) จ ากดั 

ชั้น 28, Al Attar Business Tower, Sheikh Zayed Road  
 P.O. Box 9267, Dubai 9267 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
บริษทัฯไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทยรับเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียน
ทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 

ปี 2557 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายหุ้นปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 แก่ผูถื้อ
หุ้นของบริษทัฯในอตัรา 1 หุ้นสามญัต่อ 1 หุ้นปันผล อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯเพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจดัสรรหุ้นปันผลจ านวน 50 ลา้นหน่วย อาย ุ3
ปี ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัใหม่ 
1 หุ้น อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯเพ่ือจัดสรรให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทัฯจ านวน 5 ลา้นหน่วย อายุ 3ปี อตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น 
พร้อมกบัไดพิ้จารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 255 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ         บริษทัฯ และการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น กรรมการ 
และพนกังานของบริษทัฯ ณ วนัส้ินปี 2557 บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 201,327,025 บาท ประกอบดว้ยหุ้น
สามญั 201,327,025 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 

ปี 2558 มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม กรรมการ และพนกังานของบริษทัฯ เพื่อ
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญังวดเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายนเพ่ิมขึ้นรวมจ านวน 7,439,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ท าให้ ณ วนั
ส้ินปี 2558 บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช าระแลว้เป็นจ านวน 208,766,400 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 208,766,400 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ปี 2559 มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม กรรมการ และพนกังานของบริษทัฯ เพื่อ
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญังวดเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคมซ่ึงเป็นคร้ังสุดทา้ยของการใช้สิทธิและมีผูม้าใช้สิทธิจ านวน 
5,911,525 หุ้น จ านวนหุ้นเพ่ิมขึ้นรวมเป็นจ านวน 45,051,276 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ท าให้ ณ วนัส้ินปี 2559 บริษทัฯมีทุน
ท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวน 253,817,676 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 253,817,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ปี 2560 และ 2561 ไม่มีการเปล่ียนแปลงของทนุจดทะเบียน 

ปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั โดยการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 72,732,324 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยจ าหน่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ท่ีราคา 11 บาท ต่อหุ้น ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระจ านวน 326,549,999 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 326,549,999 มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท 
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 7.2 ผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูถื้อหุน้ 10 รายแรกของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายอานุช โลเฮีย 225,688,192 69.11 
2 นายเอกวุฒิ เน่ืองจ านงค ์ 22,786,200 6.98 
3 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 13,351,700 4.09 
4 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ 9,560,000 2.93 
5 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 8,797,704 2.69 
6 Morgan Stanley & Co. International Plc. 7,857,800 2.41 
7 นางสาวอนุตรีย ์เน่ืองจ านงค ์ 7,730,400 2.37 
8 นายพรชยั รัตนนนทชยัสุข 4,303,900 1.32 
9 นายนิติ เน่ืองจ านงค ์ 3,599,900 1.10 

10 นาย สุเมธ เจนกุลประสูตร 2,100,400 0.64 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 305,776,196 93.64 

กลุ่มผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอื่น 20,773,803 6.36 

รวม 326,549,999 100.00 
แหล่งท่ีมา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
และทุนส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ 
สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษทัฯพิจารณา และการ
ด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประ โยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.21 0.13 - 
อตัราผลตอบแทนเงินปันผล (%)* 2.90% 1.12% N/A 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 51.98% 30.72% N/A 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายช่ือดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
ระยะเวลาท่ีด ารง

ต าแหน่ง 

1 นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา 

ประธานกรรมการ 

9 ตุลาคม 2558 4 ปี 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มบริษทั 

2 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ 

กรรมการบริหาร 

12 ตุลาคม 2558 4 ปี 

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการ
ผูจ้ดัการ 
กลุ่มธุรกิจประเทศไทย 

3 นายอนิล กุมาร์ โคลิ 
กรรมการบริหาร 

12 ตุลาคม 2558 4 ปี กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นเทคนิค 

4 นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 9 ตุลาคม 2558 4 ปี 
5 นายยาโชวาดนั โลเฮีย กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 12 ตุลาคม 2558 4 ปี 

6 นายวีรศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์
กรรมการอิสระ 

9 ตุลาคม 2558 4 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

7 นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ 
กรรมการอิสระ 

9 ตุลาคม 2558 4 ปี กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

8 นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ 
กรรมการอิสระ 

12 ตุลาคม 2558 4 ปี กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

9 นายวรพงษ ์วุฒิพฤกษ ์ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 9 สิงหาคม 2561 2 ปี 
  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน   

โดยมีนายวรพงษ ์วุฒิพฤกษ์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั  
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทัฯ  คือ นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา หรือ นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา หรือ  
นายอนิล กุมาร์ โคลิ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ หรือ นายยาโชวาดัน โลเฮีย รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 

การประชุมคณะกรรมการ 

ล า
ดับ 

รายช่ือ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ค่าตอบแทน 

คณะกรรม
การก ากับ
ดูแลกิจการ 

คณะกรรมกา
รบริหาร
ความเส่ียง 

(7 คร้ัง) (4 คร้ัง) (2 คร้ัง) (2 คร้ัง) (2 คร้ัง) 
1 นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา 7/7 - 2/2 2/2 2/2 
2 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ 7/7 - 2/2 2/2 2/2 
3 นายอนิล กุมาร์ โคลิ 6/7 - - - 2/2 
4 นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา 7/7 - - - - 
5 นายยาโชวาดนั โลเฮีย 6/7 - - - - 
6 นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ 7/7 4/4 2/2 - - 
7 นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ 7/7 4/4 2/2 - - 
8 นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ 6/7 3/4 2/2 - - 
9 นายวรพงษ ์วุฒิพฤกษ ์ - - - 2/2 - 
อตัราการเขา้ประชุมเฉล่ีย (ร้อยละ) 92.86 91.67 100 100 100 

ในการประชุมปี 2562 บริษทั ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริษทัขึ้นทั้งส้ิน 7 คร้ัง โดยคณะกรรมการบริษทัมีอตัราการเขา้
ร่วมประชุม ร้อยละ 92.86 ซ่ึงตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ก าหนดให้กรรมการบริษทั เขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ย ร้อยละ 
75 ของการประชุมทั้งหมด ซ่ึงกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 จ านวน 8 ท่าน อยูท่ี่ ร้อยละ 92.86 

 

8.2 ผู้บริหาร 
 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มบริษทั 
2 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจประเทศไทย 
3 นายชรีนาถ คาสิ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจประเทศอินเดีย (บริษทัยอ่ย) 
4 นายนิมิต คิชอ บาเทีย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ (บริษทัยอ่ย) 
5 นายอนิล กุมาร์ โคลิ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายเทคนิค 
6 นายวรพงษ ์วุฒิพฤกษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายการเงินกลุ่มบริษทั 
7 นายซูยก ชิตลงัเก ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินกลุ่มธุรกิจอินเดียและสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ 
8 นายคณิต ธนาวุฒิไกร ผูช่้วยผูอ้  านวยการสายบญัชี 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
บรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดแูลกิจการ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
กลุ่มธุรกิจประเทศไทย 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
กลุ่มธุรกิจประเทศอินเดีย 

(บรษิัทย่อย) 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
กลุ่มบรษิัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และผูส้อบบญัชี 

เลขานกุารบรษิัท 

คณะกรรมการบรษิัท 

 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารกลุ่ม
ธุรกิจสหรฐัอาหรบั เอมิเรตส ์

(บริษัทย่อย) 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงินกลุ่มธุรกิจ 
อินเดียและ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
การเงินกลุ่มบรษิัท 
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8.3 เลขานุการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษทัได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัฯ ตั้ งแต ่
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 
  นายวรพงษ ์วุฒิพฤกษ ์

 อาย ุ47 ปี 

 คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท MBA (Finance & International Business) University of ST. Thomas  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- หลกัสูตร Strategic CFO รุ่น 4   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ท างาน 
- บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน)  

2560-ปัจจุบนั  : ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายการเงิน 
- บริษทั ไทยโซลาร์เอน็เนอยี่ จ  ากดั (มหาชน)  

 2560-2560    : ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายการเงิน  
- บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  

2559-2560     : ผูจ้ดัการ วางแผนการเงินและภาษี 
- บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ส ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)  

2553-2559    : หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม สายงานการเงินและการลงทนุ 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 
เลขานุการบริษทั จะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดใน มาตรา 89/15 และมารตรา 89/16 ของ  พระราชบญัญติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ 
ความระมัดระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบัของบริษทั มติ
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติของการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี เลขานุการบริษทั มีดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
  ก.  ทะเบียนกรรมการ 
  ข.  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี 
  ค.  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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4. ให้ค  าแนะน าเบ้ืองต้นแก่กรรมการ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ 
ตลอดจนข้อบังคับบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานกา ร
เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัต่อคณะกรรมการ 

5. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และ
หลกัการปฏิบติัท่ีดี 

6. จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และติดตามให้มีการปฏิบติั
อยา่งถูกตอ้งตามมติท่ีประชุม 

7. จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีบริษทั หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือเชิญ
ประชุมกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงจดัท าโดยกรรมการและผูบ้ริหาร และรายงานตามท่ีกฎหมายก าหนด  
9. ดูแลให้บริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
10. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ 
11. จดัให้มีการเปิดเผยใหท้นัเวลาในการรายงานสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
12. ช่วยเหลือการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั โดยรวมถึงให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้และขอ้เสนอแนะ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ การก ากบัดูแลกิจการ และหลกัปฏิบติัท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

13. สนบัสนุนกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการมีขอ้มูลและความรู้เพียงพอต่อการท าหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และรายงานในรายงานประจ าปี 

14. พฒันาความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
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8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ประกอบดว้ย เบ้ียประชุมซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 
 

ล าดับ ช่ือ 
เบีย้ประชุม  
(พนับาท) 

เบีย้ประชุมพเิศษ 
(พนับาท) 

รวมทั้งหมด 
(พนับาท) 

1. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา 320.00 - 320.00 
2. นาย ธีรวิทย ์บุษยะโภคะ 260.00 - 260.00 
3. นาย อนิล กุมาร์ โคลิ 260.00 - 260.00 
4. นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา 260.00 - 260.00 
5. นาย ยาโชวาดนั โลเฮีย 260.00 - 260.00 
6. นาย วีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ 460.00 43.33 503.33 
7. นาย กิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ 460.00 43.33 503.33 
8. นาย กรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ 460.00 43.33 503.33 

 รวมทั้งหมด 2,740.00 129.99 2,869.99 
 

*เง่ือนไขการจ่ายเบ้ียประชุม 
 2561 2562 

ประธานกรรมการ 80,000 บาท / ไตรมาส 80,000 บาท / ไตรมาส 
กรรมการ 65,000 บาท / คน / ไตรมาส 65,000 บาท / คน / ไตรมาส* 
กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / คน / การเขา้ประชุม 30,000 บาท / คน / การเขา้ประชุม 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 40,000 บาท / คน / การเขา้ประชุม 40,000 บาท / คน / การเขา้ประชุม 
คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ - ไม่มี - - ไม่มี - 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ในปี 2562 บริษทัฯไดจ้่ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหก้บัผูบ้ริหาร
จ านวน 12 ราย รวมทั้งส้ิน 39.33  ลา้นบาท 
 
8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  

-ไม่มี- 
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8.5 บุคลากร 
กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)  

สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

2561 2562 
1. ฝ่ายผลิต  921 957 
2. ฝ่ายการเงินและบริหาร 80 72 
3. ฝ่ายการตลาด 10 11 
4. ฝ่ายโลจิสติกส์ 123 123 

รวม 1,134 1,163 
 
กลุ่มธุรกิจในต่างประเทศ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)  

สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

2561 2562 
1. ฝ่ายผลิต  208 323 
2. ฝ่ายการเงินและบริหาร 48 51 
3. ฝ่ายการตลาด 22 24 
4. ฝ่ายโลจิสติกส์ 19 23 

รวม 297 421 
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9. รายงานการก ากับดูแลกิจการประจ าปี 2562 

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของ บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) มีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงรวมไปถึงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทั
จดทะเบียน ปี 2560 ฉบบัใหม่ท่ีจดัท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และหน่วยงานอื่น ๆ บริษทัฯยงั
เช่ือมัน่ว่า การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีคือส่วนส าคญัในการน าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ดงันั้น บริษทัฯจึงส่งเสริมให้พนกังาน
ทุกคนตระหนกัถึงหลกัการและแนวทางการปฏิบติัท่ีดี 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีจะน าบริษทัฯไปสู่การด าเนินธุรกิจอยา่งมัน่คง และเสริมสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ สามารถเพ่ิมคุณค่าให้แก่
องคก์ร เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั รวมถึงการมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี ความโปร่ง ใสในการปฏิบติังานภายใตก้รอบ
จริยธรรมท่ีดีอนัจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในระยะยาว จึงไดจ้ดัท า
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขึ้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรในปี 2550 โดยในช่วงปลายปี 2551 นั้นคณะกรรมการไดป้รับปรุง
นโยบายดงักล่าวเพื่อให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นเป็นฉบบัท่ีไดจ้ดัท าประกาศและแจกจ่ายให้กรรมการและพนกังานทุกคนเพื่อ
ใชอ้า้งอิงและถือปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัตลอดจนไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัสร้างความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีอย่างถ่องแท ้และปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกใน
องค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้องได้ตระหนักถึงและน าไปปฏิบัติตามท่ีได้ระบุ ไว้ในคู่ มือพนักงาน โดยมีคณะ
กรรมการบริหาร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะอนุกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษทัฯ ซ่ึงจากเดิมบริษทัมีคณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูค้รอบคลุมภารกิจในการตรวจสอบให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ   

ในปี 2559 กรรมการบริษทัฯไดมี้ความเห็นในการจดัตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ิมขึ้นอีก 3 คณะเพ่ือให้ครอบคลุม
ภารกิจ อนัประกอบไปดว้ย คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยได้ก าหนดให้คณะอนุกรรมการทุกคณะได้ทบทวนกฎบัตรท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
คณะกรรมการ และก าหนดให้คณะอนุกรรมการอื่นไดมี้ส่วนทบทวนกฎบตัรซ่ึงกนัและกนั โดยมีคณะกรรมการก า กบัดูแล
กิจการเป็นผูติ้ดตามการปฏิบัติตามกฎบัตรจรรยาบรรณของคณะอนุกรรมการ เพื่อเป็นการสอบทาน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ในการก ากบัดูแลการปฏิบติัตาม
หลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทั้ง 5 หมวด และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสม ่าเสมอ  

นอกจากนั้นบริษทัฯไดก้ าหนดให้กรรมการและคณะอนุกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็น
รายบุคคลและรายคณะตามแนวนโยบายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นประจ าทุกปี รวมถึงบริษทั ฯไดก้ าหนด
บทบาทหน้าท่ีให้คณะกรรมการ อนุกรรมการ และผูบ้ริหารมีการรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯอยา่ง
สม ่าเสมอ และเปิดเผยผลการปฏิบติังานไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี  
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ในการปฏิบัติงานของกรรมการและอนุกรรมการอยู่ภายใต้กรอบในกฎบัติ  จรรยาบรรณ ก รรมการ 
คณะอนุกรรมการ ท่ีไดเ้ผยแพร่ไวท่ี้ www.thaiplaspac.com ภายใตห้ัวขอ้เก่ียวกบัเรา หัวขอ้ย่อยการก ากบัดูแลกิจการ  ซ่ึง
นโยบายท่ีบริษทัฯไดก้ าหนดครอบคลุมหลกัการทั้ง 5 หมวด ดงัน้ี 

 บริษทัไดรั้บการประเมินอยา่งต่อเน่ือง ในดา้นการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2562 ดงัน้ี 

1. บริษทั ไดรั้บคะแนน 90 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึง
ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

2. บริษัท ได้รับคะแนนในระดับ “ดีมาก”  ของการปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  
จดทะเบียน ซ่ึงประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยโดยการสนับสนุนของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงคะแนนของระดบั “ดีมาก” คือ คะแนน
ในช่วงร้อยละ 80-90 ซ่ึงบริษทัไดค้ะแนนร้อยละ 80 และเป็นปีท่ีสามติดต่อกนัท่ีบริษทัไดรั้บคะแนนในระดบั 
“ดีมาก” 
 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในฐานะเจา้ของบริษทั โดยส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยหรือนกัลงทุนสถาบนั ไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น เช่น การซ้ือขายหรือการโอนหุ้น การ
มีส่วนแบ่งก าไรของกิจการ การไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัอย่างเพียงพอ ผ่านทางเวป็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์เวป็
ไซต์ของบริษทั หรือช่องทางอื่นๆ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี และการออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัตามท่ีกฏหมายก าหนด ซ่ึงรวมถึงการแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการพิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การจ่ายหรือ
งดจ่ายเงินปันผล การเพ่ิมทุนและการออกหลักทรัพย์ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการไดร้ายงานให้ทราบหรือไดข้อความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เป็นตน้  

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ภายใน 120 วนันบัแต่วนัส้ินสุดรอบบญัชี และบริษทัฯอาจมีการ
จดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ให้เป็นไปตามกฏหมายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะจดัให้มีท่ีปรึกษากฏหมายท าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ความเห็นทาง
กฏหมาย และเป็นพยานในการตรวจนบัการลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยส่งตวัแทนเขา้
ร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัการลงคะแนน ในกรณีท่ีมีการเสนอวาระเก่ียวกบัธุรกรรมท่ีซับซ้อนและมีนยัส าคญัต่อการ
ตดัสินใจของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินและท่ีปรึกษากฏหมายเพ่ือตอบค าถามและช้ีแจงในท่ี
ประชุมส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  ซ่ึงพิจารณาอนุมติังบการเงิน บริษทัจะจดัให้ผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมการ
ประชุมดว้ยทุกคร้ัง นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมให้กรรมการบริษทั สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง 
เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุอนัจ าเป็นหรือสมควรซ่ึงท าให้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

หนังสือเชิญประชุมและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั และไม่จ ากดัสิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศของผูถื้อหุน้ 
ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ บริษทัจะจดัให้มีหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบบั
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ภาษาไทย และภาษาองักฤษ และมอบหมายให้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์ของบริษทัเป็นผูด้  าเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกราย โดยหนงัสือเชิญประชุมจะ
ระบุสถานท่ี วนัและเวลาการประชุม ระเบียบวาระการประชุม วตัถุประสงค์ของแต่ละวาระพร้อมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั และคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ ตลอดจนขอ้มูลประกอบการประชุมต่างๆ อย่างเพียงพอ 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจะไม่มีวาระซ้อนเร้นหรือเพ่ิมเร่ืองการประชุมใด
ไวใ้นวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เวน้แต่ เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วย นอกจากน้ี บริษทั จะเผยแพร่หนงัสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวป็ไซตข์องบริษทัล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
และประกาศลงหนงัสือพิมพก์ารเรียกประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เป็นเวลาติดต่อกนั 
3 วนั 

บริษทัฯจะจัดการประชุมในสถานท่ีท่ีเหมาะสม เพียงพอต่อจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีระบบการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีดี และสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้น โดยจะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงเพื่อ
เพ่ิมความโปร่งใสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น และจะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่น้อย
กว่า 1 ชัว่โมง  

นอกจากน้ี บริษทัฯจะจดัให้มีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยดูแลตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก ตลอดจนจดัให้มี
โต๊ะนกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการให้ขอ้มูลสารสนเทศ ตลอดจนตอบ
ค าถามต่างๆ เก่ียวกบักิจการของบริษทัฯแก่ผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัฯยงัจะจดัเตรียมอากรแสตมป์ไวส้ าหรับผูท่ี้เขา้ร่วม
ประชุมโดยการรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนกัลงทุนสถาบนั และผูถื้อหุ้นท่ี
ถือหุ้นผ่านคสัโตเดียน บริษทัฯจะเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายช่ือ ขอ้มูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเขา้
ร่วมประชุมก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลและเอกสารในวนัประชุม 

การด าเนินการประชุม 

บ ริษัท ฯ ยึ ด ถื อ เ ป็ น ธ ร รม เ นี ย มป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ก า กับ ดู แ ล กิ จ ก า ร ท่ี ดี  โ ด ย ก่ อน เ ร่ิ ม ก า รป ร ะ ชุ ม 
ผูถื้อหุ้น เลขานุการท่ีประชุมจะแนะน าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯท่ีเขา้
ร่วมประชุม และจะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบถึงหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงในท่ี
ประชุม ทั้งน้ี เม่ือมีการให้ขอ้มูลตามระเบียบวาระการประชุมแลว้ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
แสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกบัวาระนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกนั โดยจะมีการตอบค าถามและให้เวลาอภิปรายในแต่ละ
เร่ืองตามความเหมาะสม ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นจะลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพ่ือ
ส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและไดรั้บการเสนอ
ช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯต่อไปอีกวาระหน่ึงจะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในการพิจารณาวาระ
ดงักล่าวบริษทัฯจะจดัให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพื่อให้ผูถื้อหุ้นตรวจสอบได ้โดยมีการบนัทึก
มติท่ีประชุมไวอ้ย่างชัดเจนพร้อมทั้งองค์ประชุม รายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาท่ีเขา้ร่วมประชุมพยานในการ
ตรวจนบัคะแนน ผลการลงมติซ่ึงจะเปิดเผยทั้งคะแนนเสียงท่ี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ตลอดจนมีการบนัทึก
สรุปความคิดเห็น ขอ้ซักถาม และการตอบขอ้ซักถามท่ี เป็นสาระส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละวาระ โดย
บริษทัฯจะแจง้รายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัเดียวกนักบัวนัประชุม หรืออย่างช้า
ภายใน 09.00 น. ของวนัท าการถดัไป และจะจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัแต่
วนัประชุม รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
วนัท่ีประชุม 24 เมษายน 2562 
สถานท่ีประชุม ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ  
เวลาท่ีเปิดให้ลงทะเบียน 14.00 น. 
เวลาประชุม 15.00 – 16.40 น. 
จ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน (ขาด 1 ท่าน) 
จ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการ
มอบฉนัทะ 

119 ราย ถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 86.30 ของจ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 

การเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิของตนเสนอวาระการประชุม และ/หรือช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัโดยให้สิทธิผูถื้อหุ้นสามารถเสนอ
วาระการประชุม และ / หรือ ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯโดยบริษทัฯจะแจง้ข่าวให้ทราบผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย์ 

การมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน 

 เพื่อรักษาสิทธิให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯจะจดัส่งแบบหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะอย่างชดัเจน ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบหมายให้ตวัแทนของผูถื้อหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นได ้โดยบริษทัฯจะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมถึงรายช่ือกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะไดอ้ยา่ง
น้อย 1 ท่าน นอกจากน้ี บริษทัฯจะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม และหนงัสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค.) พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนการมอบฉนัทะบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัฯ ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งหรือ
สายงานท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
บริษทัย่อย และบริษทัร่วม และห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีจะมีการ
เปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่ถึงกนัผา่นตลาดหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในนโยบายป้องกนัการใช้
ขอ้มูลภายใน 
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การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัไดค้  านึงถึง บทบาทและสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู ้ มีส่วนไดเ้สียภายในหรือภายนอก ซ่ึง
ประกอบดว้ย ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง สังคม และหน่วยงานอ่ืนๆ เน่ืองจากบริษทัด าเนินธุรกิจโดยไดรั้บ
การสนบัสนุนในดา้นต่างๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ีบริษทั ยงัเปิดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการ
กระท าผิดหรือทุจริต โดยมีการก าหนดขั้ตอนขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมอบหมายหน้าท่ีให้มีผูดู้แล ตามนโยบายการแจง้
เบาะแสการกระท าผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ทั้งน้ีบริษทั ไดมี้นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น 

 บริษทัค านึงถึงเสมอว่าผูถื้อหุ้น คือ เจา้ของกิจการ โดยบริษทัมีหนา้ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูถิ้อหุ้นในระยะยาวจึง
ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี  

1. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์ตจริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของวิชาชีพ ดว้ยความ
ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

2. น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงิน บญัชี และรายงาย
อื่นๆ โดยสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง 

3. แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบขอ้มูลอยา่งเทา่เทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตของบริษทั ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ
ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ 

4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษทั ซ่ึงยงัมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทั 

5. บริษทัจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมินหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือ
เอกสารท่ีส าคัญให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการเพ่ิมวาระท่ีส าคัญหรือการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น 

6. บริษทัมีหน้าท่ีส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเร่ืองต่างๆในการประชุมผูถื้อหุ้น เช่น สิทธิในการ
เสนอช่ือบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามค าถามท่ีส าคญัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระการประชุม 

กลุ่มพนกังาน 

บริษทัฯ ไดยึ้ดมัน่ในการปฏิบติัต่อพนักงานและเล็งเห็น ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีท าให้บริษทัฯ สามารถประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดป้ฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตั้ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดงักล่าว เพ่ือให้สามารถเติบโตและรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษทัฯ ในอนาคต บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาบุคลากรทุกคนของบริษทัฯ รวมทั้ง ดูแล
พนักงานด้วยความเสมอภาคเคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี มีความปลอดภยั จ่ายค่า
ผลตอบแทน และสวสัดิการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมตามต าแหน่ง หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  
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กลุ่มลูกคา้ 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของลูกคา้ จึงไดก้ าหนด นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกคา้ ดงัน้ี 

1. บริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ตอ้นรับดว้ยความจริงใจ เตม็ใจ ตั้งใจ และ
ใส่ใจ ดูแลผูรั้บบริการดุจญาติสนิท บริการดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือ  

2. รักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  

3. ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับบริการ โดยไม่มีการ
โฆษณาเกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ หรือเง่ือนไขใดๆ ของการบริการของบริษทั 

4. ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการให้บริการของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด  

คู่คา้และเจา้หน้ี 

 บริษทัไดยึ้ดมัน่ในการปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเป็นธรรม ซ่ือสัตย ์และไม่เอาเปรียบคู่คา้ ซ่ึงจะปฏิบติัตาม
สัญญาท่ีเป็นธรรมต่อลูกคา้  โดยหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ บน
พ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ดงัน้ี 

1. ไม่เรียกหรือรับการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้และเจา้หน้ี ตามหลกันโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริตและคอรัปชัน่ 

2. เปิดเผยขอ้มูลให้แก่คูค่า้และเจา้หน้ีทราบ ทนัทีท่ีพบขอ้มูลการทุจริตท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะด าเนินการแกปั้ญหาร่วมกนั
อยา่งรวดเร็ว 

3. ปฏิบัติตามเง่ือนไข และข้อตกลงกัน อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามได้บริษทั จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหนา้ทนัที โดยจะพิจารณาหาแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนั 

กระบวนการคดัเลือกคู่คา้ บริษทัไดมี้นโยบายการให้คู่คา้เสนอราคาตามความเหมาะสมและ ด าเนินการเปรียบเทียบ
ราคาและคุณภาพสินคา้บริการท่ีไดรั้บ 

กลุ่มธนาคาร สถาบนัการเงิน และเจา้หน้ีอ่ืนๆ 

 บริษทัไดยึ้ดมัน่ในการปฏิบติัต่อธนาคาร สถาบนัการเงิน และเจา้หน้ีรวมถึงเจา้หน้ีค ้าประกนั ดว้ยความซ่ือสัตย์
และช าระเงินกูยื้มและดอกเบ้ียจ่าย ตรงตามก าหนดเวลา และบริษทัไดก้ าหนดกลยทุธ์ในการบริหารเงินทุน เพ่ือป้องกนัมิให้
บริษทัอยู่ในฐานะท่ียากล าบากในการช าระหน้ีคืนแก่ธนาคาร สถาบนัการเงิน และเจา้หน้ีรวมถึงเจา้หน้ีค ้าประกนั รวมทั้ง
บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือไขต่างๆ ท่ีระบุในสัญญาเงินกูย้ืมและขอ้ตกลงต่างๆ อยา่งเคร่งครัด  
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คู่แข่ง 

 บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แขง่ทางการคา้ โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แขง่ดว้ย
วิธีฉ้อฉล บริษทัจึงก าหนดนโยบายหลกั ดงัน้ี 

1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบการแข่งขนัท่ีดี 

2. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่ง ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  

3. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

4. บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม 

สังคม 

 บริษทัมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรอบเขตการ
ประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งยงัมีนโยบายการส่งเสริม ยกระดบัคุณภาพชีวิตของสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นพร้อมๆกบัการ
เติบโตของบริษทั 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างสม ่าเสมอ โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผย
จะตอ้งมีสาระส าคญัท่ีถูกตอ้ง  ครบถว้น และทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ผา่นการเปิดเผยขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจของบริษทัการรายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน  

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท 

บริษทัมีหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถว้น 
เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา เพื่อให้ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯไดรั้บสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั 
รวมทั้งจดัท า และปรับปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯให้มีความครบถว้นและทนัต่อเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของ
บริษทัฯจะตอ้งจดัท า ขึ้นอยา่งรอบคอบมีความชดัเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใส ดว้ยภาษาท่ีกระชบัและเขา้ใจง่าย 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

 ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์มีหน้าท่ีหลักในการรับผิดชอบในการติดต่อส่ือสารและประชาสัมพนั ธ์กับฝ่ายต่างๆ  
ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักิจการและผลการด าเนินงานของบริษทั 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ 
และเป้าหมายการด าเนินงานของบริษทัฯการก ากับดูแล และการประเมินผลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร โดยมี
จุดประสงคเ์พ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาวในการน้ี คณะกรรมการบริษทัตอ้งมัน่ใจว่ามีการปฏิบติัหน้าท่ีภายใต้
กฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั รวมถึงยงัตอ้งตระหนกัถึงการก ากบัดูแลกิจการ ความขดัแยง้ทางผลประโ ยชน์ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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 คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ให้บริษทัฯเป็นองคก์รชั้นน า ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลว่าเป็นบริษทัท่ี
ประสบความส าเร็จมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจท่ีมีความหลากหลาย ด้วยการบริหารจัดการท่ี
แข็งแกร่งและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ มีความเป็นอิสระในการ
ตดัสินใจและรับผิดชอบตามหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยก
หนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน 

 ในปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้การทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม และเป้าหมายในระยะยาวของ
บริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษทัฯไป
ปฏิบติั โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั  

ขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

ขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ตลอดจนมติการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฏหมาย พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบ ระมดัระวงั 
และรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทาง วิสัยทศัน์ เป้าหมาย ค่านิยม และกลยทุธ์ ของบริษทั 

3. ก าหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทั รวมถึงพิจารณาและทบทวนผลงานประจ าปี ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

4. ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวสัดิการ ของพนกังานทุกระดบัทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

5. ด าเนินการให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีระบบบญัชร การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี เช่ือถือได ้ตลอดจน
ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

6. พิจารณาและอนุมติัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และการลงทุนของบริษทั  

7. พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั และบริษทัยอ่ย ตามกฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

8. ดูแลเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  

9. ก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง รวมถึงประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการ
บริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

10. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี ทั้งในรูปแบบการประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล 
เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการทบทวนหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

11. มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษทัได ้การมอบอ านาจแก่กรรมการ
ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้กรรมการหรือผูรั้บมอบอ านาจจาก
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กรรมการสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะ
อื่นใดท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

12. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือช่วยคิด ติดตามดูแลระบบบริหารจดัการ และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี 
และทบทวนกฏบตัรของกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด 

13. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและปรับใช้นโยบายดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เช่ือมัน่ไดว่้าบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเป็นธรรม 

14. คณะกรรมการจะตอ้งเขา้รับการอบรม เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ จากองคก์ร
ภายนอก ตามนโยบายการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรของบริษทั 

15. คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่จะตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ เพื่อแนะน าแนวทางในภาพรวมของบริษทัฯไม่
ว่าจะเป็น โครงสร้างบริษทั ข้อบังคบับริษทั วตัถุประสงค์ของบริษทั จรรยาบรรณของคณะกรรมการ คู่มือ
กรรมการบริษทัจดทะเบียน นโยบายต่างๆของบริษทั ซ่ึงรวมถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

16. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัได้ 

17. พิจารณาแต่งตั้งผูบ้ริหารตามค านิยามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และเลขานุการบริษทั รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ริหารดงักล่าว 

บทบาทของประธานกรรมการ 

1. เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

1.1 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทัตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบิรษทั และกฎหมาย 

1.2 จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษทัทุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคดิเห็นได ้
อยา่งเตม็ท่ีเป็นอิสระ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งครบถว้น  

1.3 สรุปมติท่ีประชุมและส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการต่อไปอยา่งชดัเจน 

1.4 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยไม่มีกรรมการบริษทัท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

2. เป็นผูน้ าในการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมาย โดยจดัสรรเวลาให้ 
เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และดูแลให้มีการตอบขอ้ชกัถาม ของ
ผูถื้อหุ้นอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

3. สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาล นโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตหรือ 
คอร์รัปชัน่และจรรยาบรรณของบริษทั 

4. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ และสนับสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีของ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายบริษทั 

5. ก ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและจดัการอยา่งโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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6. ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการบริษทัมีโครงสร้างและองคป์ระกอบที่เหมาะสม 

7. ก ากบัดูแลให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัโดยรวม คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการบริษทัแต่ละ
คน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8. ก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัโดยรวม กรรมการบริษทัรายบุคคล 
ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ี และเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี
และน าเสนอเร่ืองให้แก่คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและรับทราบ โดยบริษทั ไดจ้ดัท ากฏบตัร ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
เพื่อก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ และเปิดเผยกฏบตัรต่างดงักล่าวบนเวป็ไซต์ของบริษทั โดยรายละเอียดขอ ง
คณะกรรมการชุดยอ่ยมี ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ จดัตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าท่ีช่วยกรรมการบริษทัในการ ก ากบัดูแลและตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการปฏิบติัตามกฏหมาย 
ระเบียบ และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะท าหน้าท่ีในการสอบทาน การบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมทั้ งจัดท ารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 ท่าน และตอ้งเป็นผู ้มีความรู้ความเขา้ 
หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผูท่ี้ไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการตรสวจสอบทั้งหมด ท าการเลือกประธานกรรมการตรวจสอบ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นาย วีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นาย กิตติภทั สุทธิสัมพทัน์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นาย กรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 

 

หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจ าปีให้ตรงต่อความเป็นจริง 
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ครบถว้น เพียงพอ และเช่ือถือได ้ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจ้าง 
ผูบ้ริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัเป็น
ประจ า ทุกปี 

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฏหมายว่าหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับดูแลหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาด
หลกัทรัพย ์รวมถึงกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี  

5. พิจารณาเลิกจา้งผูส้อบบญัชี หากพบว่ามีความไม่อิสระ หรือมีปัจจยัท่ีกระทบต่อบริษทั 

6. ก าหนดให้มีการประสานความเขา้ใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกนัระหว่างผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทั 
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

7. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกนัหรือ รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศของคณะกรรมการก ากับดูแลหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์หรือประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดไว ้และเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตอ้งมีขอ้มูลอย่างนอ้ยตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนด โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

9. สอบทานและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

10. พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบประจ าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

11. ก ากบัดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ อย่างครอบคลุมในประเด็นท่ีมี
สาระส าคญั และเสนอแนวทางแกไ้ข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจดัการด าเนินการแกไ้ข ตลอดจนติดตามผล
การด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ ในกรอบเวลาท่ีวางไว  ้

12. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง  

13. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ี ให้คณะกรรมการมีอ านาจเชิญฝ่ายบริหารหรือพนกังานของบริษทั ท่ี
เก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น เขา้ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจ แสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระ จากท่ีปรึกษาท่ีมีความช านาญในดา้นวิชาชีพ
อื่น เม่ือเห็นว่าจ าเป็นโดยถือว่าเป็นค่าใชจ้่ายของบริษทั 

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น 
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ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเส่ียง 

16. ประเมินผลการปฏบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุง แกไ้ขการ
ด าเนินการ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จดัตั้งขึ้นเพ่ือวตัถุประสงคก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย
มีหน้าท่ีพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ริหาร และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

 คณะกรรมการสรรห าและพิ จ า รณาค่ า ตอบแทนประกอบด้ว ย  คณะกรรมการบ ริษัท  
อยา่งนอ้ย 3 คน และ ตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยประธานคณะกรรมการชุดน้ีจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นาย กรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นาย กิตติภทั สุทธิสัมพทัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นาย วีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นาย ธีรวิทย ์บุษยโภคะ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง 

2. สรรหาและคดัเลือกบุคคล ท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ภายใตก้ฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1. ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็น กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั  

2.2. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาตอ้งสอดคลอ้งกบักฏหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีบุคคลท่ีมี
คุณบติัตามกฏหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

3. คณะกรรมการสรรหามีหนา้ท่ีพิจารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี 

3.1. ค่าตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ และ
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณา 
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3.2. ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบ 

4. พิจารณากรอบค่าตอบแทน ระดบับริหารนอกเหน่ือจาก ขอ้ 3. โดยกรอบอ านาจดงักล่าว ไดรั้บการอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทัและให้อยูใ่นการด าเนินการของกรรมการผูจ้ดัการ 

5. คณะ ก ร ร ม ก า ร ทุ ก คณะ มี หน้ า ท่ี ท า แ บบป ร ะ เ มิ น ตน เ อ ง ทั้ ง ร า ย บุ ค ค ล  แ ล ะ ร า ย คณะ  
เป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปประมวลผล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าไปเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปี 

6. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณามีหนา้ท่ีรายงาน ผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

7. จดัท ารายงานคณะกรรมการชุดย่อย โดยจตอ้งมีขอ้มูลอย่างน้อยตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 

8. สอบทานและปรับปรุงกฏบัตร คณะกรรมการชุดย่อยอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9. รายงานผลการปฏิบติังาน ต่อคณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

10. ประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจาณาปรับปรุงแกไ้ข การด าเนินการต่อไป  

3.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจดัตั้งขึ้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปฏิบติัหน้าท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั ใน
การบริหารงานดา้นการบริหารความเส่ียง ในดา้นต่างๆ เช่น ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการคา้ และความเส่ียง
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ โดยพิจารณาก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงติดตามผล และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและบริหารจดัการความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัอยา่งน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงไดรั้บการอนุมติั แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นาย ธีรวิทย ์บุษยโภคะ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นาย อนิล กุมาร์ โคลิ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณาก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเ ส่ียง ให้สอดคล้องกับเ ป้าหมายและ  
กลยทุธ์ดา้นความยัง่ยืนของบริษทั ระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทั 
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2. ติดตามและประเมินความเส่ียงท่ีส าคญัขององค์กร และพฒันากรอบการบริหารความเส่ียง ตลอดจน
กระบวนการ และวิธีการประเมินความเส่ียง 

3. ประเมินและอนุมติัแผนการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และให้ไดรั้บการปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร 

4. ติดตามความเส่ียงทางกลยุทธ์ และความเส่ียงด้านการปฏิบัติการท่ีส าคัญ วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดความเส่ียงและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัการ  และรายงานความ
เส่ียงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. ให้ค  าปรึกษา และค าแนะน าในดา้นการบริหารความเส่ียง 

6. ส่งเสริมและกระตุ้น ให้การบริหารความเส่ียงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึง
ความส าคญัของการบริหารความเส่ียง 

7. จดัท าคู่มือบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินงาน หลกัเกณฑ์การประเมิน และแนวทาง
การบริหารความเส่ียง 

8. ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั เพื่อเช่ือมโยงกบัการควบคุมภายใน  

9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัทราบ
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

10. กรรมการทุกคณะมีหน้าท่ีประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าไป
ประมวลผล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

11. ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีจดัท ารายงาน ผลการด าเนินงานของคณะ เพื่อน าเสนอ
ต่อ คณะกรรมการบริษทั และน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

12. จัดท ารายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ - 
แห่งประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

13. สอบทาน และปรับปรุง กฏบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

14. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง 

15. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะ เป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไ้ข การด าเนินงาน  

4.  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ จดัตั้งขึ้นเพ่ือวตัถุประสงค ์การด าเนินกิจการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ของบริษทั เพื่อให้บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจากองคก์รภายนอก ไดอ้ยา่งมีมาตรฐานในระดบับริษทั 

มหาชน และรายงานผลการประเมินพร้อมขอ้เสนอแนะ รายงานแก่คณะกรรมการบริษทั เพ่ือก าหนดนโยบายต่างๆ ให้

สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั รวมทั้งส้ิน 3 คน โดย

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีสมาชิกคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

2. นาย ธีรวิทย ์บุษยโภคะ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

3. นาย วรพงษ ์วุฒิพฤกษ ์ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

 

หน้าท่ีของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. ก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั นโยบาย

ดงักล่าว รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย และจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป็น

ประจ า 

2. ป ร ะ ส า น ง า น ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จ า ปี ข อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร มก า ร  

กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการทั้งชุด และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 

3. สร้างความเช่ือมัน่ว่ากระบวนการ การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัมีความเหมาะสม และมีความถูกตอ้ง

และชอบธรรม เช่น ความถูกตอ้งของงบการเงิน การปฏิบติัตามกฏหมายและจริยธรรม ตลอดจนผูมี้ส่วน

ไดเ้สียของบริษทัทุกกลุ่ม 

4. สร้างความเช่ือมัน่ว่ากระบวนการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั มีความเหมาะสมในการป้องกนัและลด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

5. จดัให้คณะกรรมการทุกคณะท าแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าไป

ประมวลผล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าไปเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  

6. ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการมีหน้าท่ีจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการและน าไปเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

7. จดัท ารายงานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ โดยตอ้งมีขอ้มูลอย่างน้อย ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง - 

ประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 

8. สอบทาน และปรับปรุงกฏบัตร คณะอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง-ประเทศไทย 

9. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะให้คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

10. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไ้ข การด าเนินงาน 
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องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน และคณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 2 ท่าน 
และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน และประธานกรรมการเป็น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

นอกจากน้ี ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  

ทั้ งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพื่อท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงิน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะตอ้งประกอบดว้ยไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่เกิน 5 ท่าน และ
เป็นกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3  

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทัมีก าหนดให้จดัประชุมไม่ต ่ากว่า 6 คร้ังใน 1 ปีบัญชี ตามตารางการประชุมท่ีก าหนดไว้
ล่วงหนา้ทั้งปี นอกจากน้ีบริษทัฯยงัส่งเสริม และสนบัสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่าง
น้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีบญัชีเวน้แต่ในกรณีมีเหตุอนัจ าเป็นหรือสมควรซ่ึงท าให้ไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้โดยบริษทัฯส่งเสริมให้มีการจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่าง
นอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาขอ้มูล 

 ส าหรับคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีก าหนดจัดประชุมเป็นประจ าทุก  
ไตรมาสและเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ จะจดัขึ้นอยา่งนอ้ยปีบญัชีละ 2 คร้ัง 

การพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการ 

 บริษทัฯส่งเสริมให้กรรมการพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองและเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ไดอ้นุมติัแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการปัจจุบนัและกรรมการ
เขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ ให้เขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการและพฒันาการต่างๆท่ีส าคญั ตลอดจน
สนบัสนุนให้เขา้อบรมหลกัสูตรหรือกิจกรรมต่างๆ กบัสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 บริษทัฯจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษทัตามแผนการ
พฒันากรรมการท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการใหม่ไดท้ราบและเขา้ใจถึง 
ประวติัความเป็นมาของบริษทั โครงสร้าง นโยบาย กฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ท่ีคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี ทั้งในรูปแบบการประเมินแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาทบทวนผลงาน
ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานระหว่างปีท่ีผ่านมา เพ่ือน ามาแก้ไขและเพ่ิมเติมประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึง
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หลกัเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ แบ่งออกเป็น 6 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 6) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  

แบบประเมินคณะกรรมการรายบุคคล ซ่ึงหลกัเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการรายบุคคล แบ่งออกเป็น 3 หัวขอ้ 
ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 เม่ือกรรมการแต่ละท่านไดต้อบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะและรายบุคคลเรียบร้อยแลว้ ส านักเลขานุการ
บริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้ งคณะต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณารับทราบและหาวิธีแกไ้ขปรับปรุงในส่วนท่ีไดค้ะแนนยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เพื่อเป็นแนว
ทางแกไ้ขการด าเนินงานในปีถดัไป คะแนนในปี 2562 มีคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

 ทั้งคณะ รายบุคคล 
คณะกรรมการบริษทั 92.03% 91.19% 
คณะกรรมการตรวจสอบ 97.36% 98.48% 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 92.83% 87.50% 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 94.86% 87.50% 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 94.86% 97.70% 

*(เกณฑ์ 90 - 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76 - 89% หมายถึง ดีมาก, 66 - 75% หมายถึง ดี, 50 - 65% หมายถึง พอใช้, ต ่ากว่า 50% 
หมายถึง ควรปรับปรุง) 

 

การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 บริษทัมีการจดัให้คณะกรรมการมีการประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารประจ าปี โดยมีหลกัเกณฑใ์น
การประเมิน 10 หัวขอ้ ดงัน้ี 1) ความเป็นผูน้ า 2) การก าหนดกลยุทธ์ 3) การด าเนินงานตามกลยทุธ์ 4) ผลประกอบการและ
การวางแผนทางการเงิน 5) ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ 6) ความสัมพนัธ์กบัองคก์รภายนอก 7) การบริหารทรัพยากร
บุคคลและความสัมพนัธ์ 8) แผนการสืบทอด 9) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์10) คุณสมบติัส่วนบุคคล  

เม่ือกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินเลขานุการบริษัท ท าการรวบรวมผลการประเมินเข้าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลการด าเนินงาน 
รวมถึงหาวิธีแกไ้ขและปรับปรุงในส่วนท่ียงัไม่เป็นท่ีพอใจ เพื่อเป็นแนวทางแกไ้ขในปีถดัไป โดยปี 2562 สรุปผลการ
ประเมินได ้ดงัน้ี 
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 ระดับผลการประเมิน 

หมวดท่ี 1: รายงานสถานะการด าเนินงานตามเป้าหมาย  
บริษทัไดก้ าหนดการด าเนินงานตามเป้าหมาย ดงัน้ี  
1. เป้าหมายในการขยายธุรกิจจากการวดัผลการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั  ดีมาก 
2. เป้าหมายจากการขยายธุรกิจโดยทางออ้มจากการควบรวมธุรกิจ เยี่ยมยอด 
หมวดท่ี 2: ประสิทธิภาพในการวัดผล จากแบบประเมิน 10 ข้อ 92.7% 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ 

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 

 การแต่งตั้งและการถอดถอนคณะกรรมการบริษทั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฏหมาย และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดใน
คณะกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งมีสิทธิไดรั้บการเลือกตั้งใหม่อีก 

2. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปน้ี 

• ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

• ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

• บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง
ช้ีขาด 

3. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพน้ต าแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติ
ให้ออก หรือศาลมีค าส่ังให้ออก 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัมีมติ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. (ตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวต่อไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน 

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาdต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าถ่ึงหน่ึง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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คุณสมบัติกรรมการ 

1. มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฏหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์กฏระเบียบขอ้บงัคบับริษทัฯ และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทั และในกรณีท่ีเป็นการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ บุคคลดงักล่าว ตอ้งมี
คุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั และกรณีกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามท่ีกฏหมายก าหนด 

2. เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายอนัเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษทั 

3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั มีความซ่ือสัตย ์มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและ
จิตใจท่ีสมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการท างานให้กบัริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4. มีประวติัการท างานท่ีดีไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความ
รับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอื่นท่ีประกอบกิจการ
เหมือนกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แตไ้ดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนมีมติแตง่ตั้ง และ
ไดป้ฏิบติัตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูมี้ 
อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหารบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบคุคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในสักษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกั
งานสอบบญัชี ซ่ืงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ืงรวมถึงการให้บริการเป็น ท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา ทาง
การเงิน ซ่ืงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพทั้นดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ืง 
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ 
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1 % ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ืงประกอบกิจการท่ี 
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงบริษทั
ใหญ่ บริษทัอย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระของบริษทัไม่ควรเกิน 9 ปี ติดต่อกนันบัจากวนัแรกท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง อยา่งไรก็
ตาม เม่ือครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจด ารงต าแหน่งต่อไปได ้โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล ถึง
ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

1. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน 

 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะส่งตวัแทนของบริษทัฯท่ีมีประสบการณ์สูงเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯท่ี
ประกอบธุรกิจ โดยตวัแทนอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงหรือบุคคลใด ๆ ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมในธุรกิจดงักล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกิจของบริษทั
ย่อยเหล่านั้น ตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งบริหารและจดัการธุรกิจของบริษทัย่อยตามกฎหมายและกฏระเบียบตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและกฎหมายของบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง  และ
ขอ้เสนอแนะของบริษทัฯ  

นอกจากน้ียงัก าหนดให้มีการจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรับรองงบประจ าปีหรืองบการเงินประจ า
ไตรมาสแลว้เสร็จเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯภายในวนัเดียวกนักบัท่ีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้เสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัเดียวกนัหรืออยา่งชา้ในวนัรุ่งขึ้น 
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9.5  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

ส านกังานสอบบญัชี 
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี (บาท) 

2560 2561 2562 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 1,300,000 2,200,000 2,790,000 

*บริษัทฯไม่มีบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชีท้ังโดยตรงและโดยอ้อม 

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

ในระหว่างปี 2562 บริษทั ไดจ้่ายค่าเดินทางให้กบัผูส้อบบญัชีเป็นเงิน 166,391.27 บาท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษทัมีนโยบายในการประกอบกิจการท่ีสุจริตและเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั
ไม่เอาเปรียบผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคม โดยยึดถือการปฏิบติัดงัน้ี 

1. การแข่งขนัท่ีเป็นธรรมบริษทัไม่มีนโยบายทั้งต่อหนา้และลบัหลงัในการทุ่มตลาดหรือรวมหวัก าหนดราคาการ
ฮั้วประมูล ในการขายสินคา้ การก าหนดราคาสินคา้จากตน้ทุนสินคา้และสามารถแข่งขนัได ้ 

2. การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของผูอ้ื่น ไม่ด าเนินการใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาส่งเสริม
ให้ ผูบ้ริหาร พนกังานใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง ไม่
สนบัสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา   

3. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยการยอมรับและปฏิบติัตามนโยบายการประกอบ
ธุรกิจท่ีสุจริตและเป็นธรรมของคู่คา้ เช่นการป้องกนัยาเสพติด  การปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้
แรงงานเด็ก สตรี และแรงงานไม่ถูกกฎหมาย และส่งผ่านนโยบายของบริษัทไปยงัคู่ค้าอื่นของบริษทัได้ทราบ และ
ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายของคู่คา้ 

การต่อต้านการทุจริต  

บริษทัมีนโยบายท่ีชัดเจนในการประกอบกิจการท่ีสุจริตและเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย ซ่ึงไดถื้อปฏิบติัมาโดย
ตลอด นโยบายต่อตา้นการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ นอกจากการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของ
กรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีท่ีตลาดหลกัทรัพยใ์ห้การ
รับรอง และผูส้อบบญัชีภายในท่ีเป็นบุคคลภายนอก ท่ีคอยดูแลการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในความ
ถูกตอ้ง บริษทัยงัมีการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. การสร้างจิตส านึก ทศันคติ ให้กบัพนกังานในการปฏิบติัตามกฎระเบียบดว้ยความซ่ือสัตย ์ผ่านการฝึกอบรม
ภายในของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

2. จดัวางระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้ านาจหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อ
ป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

3. ห้ามมิให้ ผูบ้ริหาร กรรมการ และพนกังานเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ทรัพยสิ์นใดๆ ส าหรับตนเองหรือผูอ้ื่น
ในการจูงใจให้ท าหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรือท าให้บริษทัสูญเสียประโยชน์อนัชอบธรรม                              

4. แนวปฏิบติัในหน่วยงานท่ีเป็นไปตามนโยบายบริษทัไดแ้จง้ขอ้ปฏิบติัเร่ืองการปฏิบติังานอย่างโปร่งใสและ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ในระเบียบเก่ียวกบัการท างานและจรรยาบรรรณธุรกิจของบริษทัให้กบัพนกังานไดท้ราบและน าสู่การ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษทัมีนโยบายและแนวทางท่ีจะไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัในเร่ืองการเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน ดงัต่อไปน้ี 
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1. ปฏิบติัต่อพนกังานบนพ้ืนฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ให้ความคารพต่อสิทธิหน้าท่ีส่วนบุคคล โดย
บริษทัจะจา้งพนักงานโดยตรงไม่ผ่านผูรั้บเหมาเพ่ือท างานในกระบวนการผลิตทั้งหมดของบริษทัรับพนักงาน โดยไม่มี
ขอ้จ ากดัเร่ืองเพศและอาย ุ                

2. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ระมดัระวงัดูแลมิให้บริษทัเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการบงัคบัใชแ้รงงาน (Force labor) การใชแ้รงงานเด็ก (Child labor) รวมทั้งผ่านไปยงัผูมี้ส่วนได้
เสียของบริษทั 

3.  ยึดมัน่ในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนกังานใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 

4.  แสดงเจตจ านงและนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนอยา่งเปิดเผยต่อคู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษทัมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีชัดเจน พร้อมทั้งยึดถือปฏิบติัเสมอมาในเร่ืองการจา้งงานและดูแลแรงงาน ซึงเป็น
หน่ึงในห้าของหลกัการบริหารงาน (5M) ของบริษทัที่ถือว่าบุคลากรของบริษทัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั ดงันั้นจึงยึดถือปฏิบติั
ตามมาตรฐานแรงงานไทยในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1. การจา้งงานและแรงงานสัมพนัธ์ นอกจากการพิจารณารับพนกังานโดยไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ือง เพศ อายุ เช้ือชาติ
ยงัมีการท าสัญญาจา้งท่ีเป็นธรรมถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน และมีการจดัตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ซ่ึงเลือกตั้งจาก
พนักงานของบริษทั ท าหน้าท่ีดูแลสวสัดิการความเป็นอยู่ของพนักงาน และยงัไดรั้บการรับรองจากส านักงานมาตรฐาน
แรงงานไทย กระทรวงแรงงาน 

2. ความปลอดภยัและชีวอนามยั บริษทัให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการงาน โดยมี
คณะกรรมการความปลอดภยัและชีวอนามยั เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในทุกระดบัคอยดูแลและให้มีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมายความปลอดภยั จดัอบรมให้ความรู้กบัพนกังานทุกคนเป็นประจ าทุกปี จดัให้มีการตรวจร่างกายพนกังานประจ าปี
ให้กบัพนกังานทุกคน 

3. ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่แบ่ง เพศ การศึกษา เช้ือชาติ ภายใตข้อ้ปฏิบติัในคู่มือจรรยาบรรณ
พนกังาน ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีไดรั้บการรับรองจากกรมแรงงาน 

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัไดก้ล่าวมาในหวัขอ้ขา้งตน้โดยครอบคลุมหลกัการท่ี 5 หมวด คือ  

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

บริษทัตระหนักดีในเร่ืองการรักษาแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า เพื่อเกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและไม่ก่อเกิดมลภาวะตามมา ในปี 2556 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครง การลดการใช้พลงังานไฟฟ้ากบักระทรวง
พลงังาน และด าเนินการต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั บริษทัสามารถผา่นเกณฑม์าตรฐานตามท่ีโครงการก าหนด ซ่ึงนอกจากจะได้
ช่วยลดการใช้ทรัพยากรโดยรวม ยงัสามารถลดต้นทุนได้อีกส่วนหน่ึง นอกจากน้ียงัได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ในการก าจดัวสัดุเหลือใช้จากการผลิต อีกทั้งไดร่้วมมือกบัคู่คา้ของ
บริษทัในการด าเนินการดว้ย  เพ่ือลดและป้องกนัการเกิดมลภาวะต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งครบวงจร 

โครงการความยั่งยืน 

บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จ ากดั (บริษทัย่อย ของบริษทัฯ) ไดมี้การติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar panels) เพื่อ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บนหลงัคาของโรงงานท่ี จังหวดั Umbergaon ประเทศอินเดีย ซ่ึงมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ประมาณ 0.5 เมกะวตัต ์ 

บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จ ากดั ไดมี้แผนท่ีจะติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar panels) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์บนหลงัคาโรงงานท่ี ตวัโรงงานท่ีตั้งอยู ่บางนา 

ซ่ึงการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตยน์ั้นสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ ท่ีมาจากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน ซ่ึง
ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได ้
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โครงการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

บริษทัฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กบับุตรพนกังานของบริษทัฯ เพื่อเป็นการสนบัสนุนดา้นการศึกษา และช่วยแบ่ง
เบาภาระให้กบัพนกังานของบริษทัฯ เป็นประจ าทุกปีนั้น ส าหรับปี 2562 บริษทัมอบทุนการศึกษาดงัน้ี 

 ระดบัประถมศึกษา   ทุนละ 3,000 บาท   จ านวน 44 ทุน 

 ระดบัมธัยมตน้   ทุนละ 4,000 บาท   จ านวน 17 ทุน 

 ระดบัมธัยมปลาย/ อาชีวศึกษา ทุนละ 5,000 บาท   จ านวน 17 ทุน 

 ระดบัปริญญาตรี   ทุนละ 10,000 บาท  จ านวน 8 ทุน 
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โครงการส่งเสริมความรักต่อครอบครัว   

บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) ไปท่ีสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ซ่ึงตั้งอยู่เลขท่ี 78/24 ม.1 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 โดยได ้สนบัสนุนทุนอาหารกลางวนัแก่เด็ก จ านวน 4,500 บาท ใน
วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 และไดม้อบส่ิงของบริจาคให้กบัทางสถานสงเคราะห์ และมอบทุนการศึกษาเป็นเงิน จ านวน 25,000 
บาท  

 

การอบรม 

การอบรม ช่ัวโมงการอบรม 
ภาคบงัคบั (ปฐมนิเทศ) 18 
ระบบการควบคุมคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 295  
เสริมทกัษะการท างานจากองคก์รภายนอก 127 
เสริมทกัษะและประสิทธิภาพการท างาน 54 
รวม 494  
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โครงการดูแลสุขชีวอนามัย ในสถานท่ีปฏิบัติการ 

 บริษัท ได้จัดตั้ งกลุ่มปฏิบัติงานเพ่ือดูแลสุขชีวอนามัย ในสถานท่ีปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในบริษัทโดยมี
งบประมาณในการด าเนินงานประจ าปี 2562 ดงัน้ี 

  งบประมาณ (บาท) 
การบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั ไม่มีค่าใชจ้่าย 
การอบรมเร่ืองความปลอดภยั 120,000 
การตรวจสอบความปลอดภยั 440,000 
การประชุมดา้นความปลอดภยัและการจดัท ารายงาน 6,050 
การเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 70,000 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมดา้นความปลอดภยั 34,000 
รวม 636,050 

 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2562 

 ในปี 2562 บริษทัฯมีอุบติัเหตุเกิดขึ้น ทั้งส้ินจ านวน 2 คร้ัง ในวนัท่ี 5 มกราคม 2562 และวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 
ซ่ึงลดลงจากปีท่ีผา่นมา ท่ีเกิดขึ้น 8 คร้ัง สถานท่ีเกิดเหตุท่ี TPAC 2  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
11.1 ระบบควบคุมภายใน 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีก ากบัดูแลกระบวนการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ ให้บริษทัฯมี 
รายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและเพียงพอและก ากบัดูแลให้บริษทัฯมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนดูแลให้บริษทัฯปฎิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบตามท่ีไดร้ะบุไวท่ี้กฎบตัร คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีไดร้ะบุไวท่ี้ www.thaiplaspac.com ภายใตห้ัวขอ้การก ากบั
ดูแลกิจการ 

การควบคุมภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท่ีมีคุณค่าและมีผลต่อการด าเนินธุรกิจอนัแสดงถึงประสิทธิภาพ
ท่ีเพียงพอของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษทัฯได้มีการมอบหมายภารกิจในการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้บทวนประเมินผลระบบการตรวจสอบควบคุมภายในของบริษทัฯเพ่ือให้สามารถเช่ือมัน่ได้
ว่าบริษทัฯไดมี้การระมดัระวงัอย่างเพียงพอ โดยสามารถพิจารณาจากการตรวจสอบระบบขอ้มูลทางบญัชีและรายงาน
ทางการเงิน และเป็นไปตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานก ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียนไทย  

คณะกรรมการบริษทัฯและคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ี 
เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯไดมี้การระบุความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูแ้ทน
และผูมี้ อ านาจการควบคุมและการจดัการเพื่อรับการรับรองในการสร้างความโปร่งใสและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนั
ความเสียหาย และให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืน รวมถึงบริษทัฯไดจ้ดัแบ่งหน้าท่ีของส่วนงานต่าง ๆ พนักงาน
ควบคุม และผูจ้ดัการ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าแต่ละส่วนงานมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจภายในองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบโดยตรงอย่างเป็นอิสระในการจัดหาผูต้รวจสอบอิ สระมาเป็นผู ้
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯเพ่ือตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ดี
ลอยฑ ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในส าหรับปี 2562 โดยผูต้รวจสอบภายในจะประเมินระดบัความเส่ียง
ในแต่ละส่วนงาน ประเมินจากสภาพแวดลอ้มระดบัการควบคุมโดยรวม ความเส่ียงจากระบบสารสนเทศ กิจกรรมการ
ตรวจสอบมีวตัถุประสงค ์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน การรายงาน และการปฎิบติัตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบติั โดยผูต้รวจสอบภายในจะรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นคณะกรรมการอิสระไดรั้บทราบรายงานการตรวจสอบจากบริษทั ดีลอยฑ์ ทูช้ 
โธมัทสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบภายในในปี 2562 ซ่ึงรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู ้
ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ รวมทั้ง
สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ระบบสาระสนเทศและการส่ีอสารขอ้มูล และระบบ
การติดตาม โดยผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ท่ีรายงานส่ีงท่ีตรวจพบตลอดจนให้น าเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานส่ิงท่ีผูต้รวจสอบภายในตรวจพบทุกไตรมาส วตัถุประสงคข์อง
การสอบทานระบบควบคุมภายในดงักล่าว เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ
ให้ความเช่ือมัน่ไดว่้าบริษทัฯจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคด์า้นการด าเนินงาน การรายงาน และการปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัฯได ้

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯหน้าท่ีความรับผิดชอบดูแลความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการท าหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ อ านาจ และการควบคุมการจดัการ เพี่อความ
โปร่งใสของการใชท้รัพยากร การป้องกนัความเสียหาย และการด าเนินการท่ีราบร่ืนของบริษทัฯ การแบ่งแยกหน้าท่ีและ
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แยกความรับผิดชอบของพนกังาน ผูค้วบคุมงาน และผูจ้ดัการอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้การตรวจสอบควบคุมดูแลเป็นไป
อยา่งเหมาะสมภายใตแ้ม่บทการควบคุมภายใน ดงัแผนภูมิ 

 
กรอบการควบคุมภายใน 

 
คณะกรรมการบริษทัฯไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับผดิชอบก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหาร จดัให้มีระบบ 

ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอโดยครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงินการบญัชี การปฎิบติัการงาน การ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง การบริหารความเส่ียงและจดัให้มีกลไกการตรวจสอบ
และถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทัฯอยู่เสมอ 
การจดัให้มีการก าหนดล าดบัขั้นของอ านาจอนุมติั และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงาน ก าหนดระเบียบการ
ปฎิบติังาน อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีผูต้รวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบและสอบทานระบบการปฎิบติังานของ
ทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไวแ้ละแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติั 
คณะกรรมการบริษทัฯไดรั้บทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดส้อบทานและรับทราบผลการปฎิบติังานของผู ้
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ืองและมีความเห็นว่าโดยรวมบริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอและ
เหมาะสมกบัลกัษณะของธุรกิจ และไม่พบขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่อความถูกตอ้งเช่ือถือได้ นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯยงัไดป้ระเมินประสิทธิภาพและ
ความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองคป์ระกอบการควบคุมภายในเป็นประจ าปีละคร้ังทุกส้ินปี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้รุปความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯประจ าปี 
2562 แลว้เห็นว่าบริษทัฯมีการควบคุมภายในตามองคป์ระกอบการควบคุมภายใน 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฎิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล ระบบการติดตาม 
คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯไดจ้ดัให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน การติดตามควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานในการก าหนดวิธีการหลกัเกณฑ์ กรณี การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
อย่างเพียงพอแลว้ ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  โดยบริษทัไดย้ึดถือ
ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ 

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตรมาส
และประจ าปี 2562 ไม่ไดมี้การให้ความเห็นแบบมีเง่ือนไขซ่ึงแสดงความบกพร่องแต่อยา่งใด 
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11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชย
ยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั ให้ปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ 
โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั ไดม้อบหมายให้นายวีระพงษ ์กฤษดาวฒัน์ ต าแหน่งพาร์ทเนอร์ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั  และนายวี
ระพงษ์ กฤษดาวฒัน์ แลว้เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวเน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมี
ประสบการณ์ในปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทั ฯ 

ทั้งน้ี การพิจารณา อนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ
จะตอ้งผ่านการอนุมติั (หรือไดรั้บความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้
งานตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสารแนบ 3 
หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

บริษทัฯมอบหมายให้นายคณิต ธนาวุธิไกร ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน (compliance 
department) เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของ
บริษทัฯ โดยมีคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ ปรากฎในเอกสารแนบ 3 
ผู้ท าบัญชี 
 บริษทัฯมอบหมายให้นายคณิต ธนาวุธิไกร ด ารงต าแหน่งเป็นผูท้  าบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 

 
นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
เรียน คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“TPAC”) ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน โดยมี นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายกิตตภตั สุทธิสัมพทัน์ และนายกรานต์ 
ฉายาวิจิตรศิลป์ เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีคณะกรมการตรวจสอบไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพ่ือ
พิจารณาก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทั เพ่ือให้เป็นไปอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู ้
ถือหุ้น นกัลงทุน รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง ซ่ึงเป็นไปตามกฏบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีก าหนดไว้ โดยได้รายงานผลการประชุมให้แก่คณะกรรมการรับทราบเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี 
สาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 สรุปได ้ดงัน้ี 

1. สอบทานงบการเงินของบริษทัฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการงเงินประจ าปีของบริษทัฯ ทั้งในดา้นความ
ถูกตอ้ง และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยไดร่้วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯจากการสอบทานไม่พบ
ส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า รายงานทางการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 
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2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และมีการบริหารดา้นการจดัการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือดูแลควบคุมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจากองค์กรภายนอกและปรึกษาปัญหาแลวิ้ธีการแก้ปัญหาในดา้นระบบควบคุมภายในท่ียงัไม่
เหมาะสมกบัระบบงานภายในท่ีไดรั้บการตรวจพบ 

3. สอบทานรายการธุรกรรมระหว่างกนั หรือธุรกรรมท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั 
กบับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือท าให้มัน่ใจว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามหลกัการ
ปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนั้นผูต้รวจสอบบญัชียงัให้ความเห็นต่อธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกนัและเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

4. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและอนุมติัค่าสอบบญัชี โดยคณะกรมการอิสระไดเ้สนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการในการแต่งตั้งบริษทั ส านกังาน อีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล, นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์, นางสาวพิมพ์
ใจ มานิตขจรกิจ, และ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล โดยค่าสอบบญัชีไม่เกิน 2.79 ลา้นบาท โดยการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีนั้น ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปีของบริษทั 

5. พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยและอนุมติัค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติัให้ บริษทั 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซ่ึงมีส านักงานอยู่ท่ีประเทศ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท  
Sun Packaging Systems (FZC) 

 
12. รายการระหว่างกัน 

12.1  รายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

รายการระหว่างกนัเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจตามปกติ โดยท่ีการก าหนดราคาจะเป็นราคาตลาด
หรือเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปซ่ึงสามารถเทียบเคียงกบัเง่ือนไขท่ีให้กบับุคคลภายนอก (Fair and at arm’s 
length) ซ่ึงอาจจะเป็นราคาท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้หรือเป็นราคาท่ีเสนอให้กับผูจ้ดัหา (ซัพพลายเออร์) และเป็นเง่ือนไขท่ี
สามารถเปรียบเทียบไดแ้ละสมเหตุสมผล รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ปี 2561 ปี 2562 

บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ ากัด (มหาชน) ซ้ือวตัถุดิบ/ ผลิตภณัฑ/์ บริการ 63.08 7.10 
- มีผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียงขอ้งกบัผูถื้อ

หุ้นและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
   

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากัด ซ้ือวตัถุดิบ/ ผลิตภณัฑ/์ บริการ 4.49 8.43 
- มีผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียงขอ้งกบัผูถื้อ

หุ้นและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
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บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง้ (บางนา) จ ากัด ขายวตัถุดิบ/ ผลิตภณัฑ/์ บริการ 10.19 7.48 
- บริษทัยอ่ย ซ้ือวตัถุดิบ/ ผลิตภณัฑ/์ บริการ 6.67 13.89 

 เงินปันผลรับ - 28.40 
บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง้ อินเดีย จ ากัด ขายวตัถุดิบ/ ผลิตภณัฑ/์ บริการ 0.15 - 
- บริษทัยอ่ย ซ้ือวตัถุดิบ/ ผลิตภณัฑ/์ บริการ 0.09 1.57 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน เงินปันผลจ่าย 4.91 - 
- กรรมการ ผู ้บ ริหาร และบุคคลท่ี เ ก่ียวข้องกับ

กรรมการ และผูบ้ริหาร 
   

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัขา้งตน้ไดรั้บการพิจารณาและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลและมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยการเขา้ท ารายการนั้น 
บริษทัฯไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์ของบริษทัฯเป็นส าคญั ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯและบุคคลท่ีอาจมี
ผลประโยชน์ขดัแยง้กนั 

 

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษทัฯกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือผูมี้ส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ ซ่ึงขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขในรายการดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามราคาตลาด ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ใช้
ราคาท่ีเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้น บริษทัฯจะจดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั
ดงักล่าวเพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถื้อหุ้น ตามแต่กรณี โดย
กรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่ออนุมติัในรายการดงักล่าว และจะ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

นโยบายเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัซ่ึงเป็นรายการใหม่ แต่ละหน่วยงานของบริษทัฯจะตอ้งแจง้รายละเอียดของรายการ
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น มูลค่าของรายการ ราคา เง่ือนไข และเหตุผลท่ีตอ้งมีรายการระหว่างกนั โดยแจ้งต่อเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มีการตรวจสอบรายการเบ้ืองตน้ว่ารายการนั้น ๆ  อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากผูบ้ริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯหรือไม่ อย่างไร ทั้งน้ี บริษทัฯจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์ข้อบังคบั ประกาศ ค าส่ัง และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
คณะกรรมการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯดว้ย โดยรายการระหว่างกันทุกรายการจะตอ้งไดรั้บการสอบทานจากผู ้
ตรวจสอบภายใน 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

บริษทัฯ จดัท ำงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562  และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 โดยมีนำงสำว อรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำต  
เลขทะเบียน 4807 จำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชี 

ตารางข้างล่างแสดงงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 2561 และ 2562  

งบแสดงฐานะการเงิน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ร้อยละ 
ปี 2561  

(ปรับปรุงใหม่) 
ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 105,592,437 8.3  63,954,610  1.5  34,673,640  0.8 

เงินลงทุนชัว่ครำว - 0/0  -    0.0  55,556,182  1.3 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 411,127,165 32.3  803,085,572  19.2  783,877,262  17.9 

สินคำ้คงเหลือ 114,366,875 9.0  293,261,562  7.0  287,436,208  6.6 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือวตัถุดิบ - 0.0  30,494,881  0.7  74,798,225  1.7 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 29,323,522 2.3  23,022,475  0.5  51,219,504  1.2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 660,409,999 51.9  1,213,819,100  29.0  1,287,561,021  29.4 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 0.0  51,632,207  1.2  25,815,510  0.6 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 0.0  -    0.0  -    0.0 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - 0.0  -    0.0  9,040,284  0.2 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 547,143,475 43.0  1,480,854,415  35.3  1,480,598,649  33.8 

ค่ำควำมนิยม - 0.0  942,636,543  22.5  1,010,138,400  23.0 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,915,239 0.3  396,459,225  9.5  396,591,222  9.0 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 4,458,545 0.4  4,916,162  0.1  7,790,160  0.2 

ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย 42,850,102 3.4  58,405,804  1.4  93,218,705  2.1 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ร้อยละ 
ปี 2561  

(ปรับปรุงใหม่) 
ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือแม่พิมพ ์ 7,152,233 0.6  17,382,051  0.4  30,466,936  0.7 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสิทธิในกำรซ้ือหุ้นท่ีผู ้
มีส่วนไดเ้สียไม่มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษทัให้แก่บริษทัฯ 

- 0.0  -    0.0  8,839,787  0.2 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,152,233 0.6  23,735,280  0.6  36,611,818  0.8 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 612,969,912 48.1  2,976,021,687  71.0  3,099,111,471  70.6 

รวมสินทรัพย์ 1,273,379,911 100.0  4,189,840,787  100.0  4,386,672,492  100.0 

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกธนำคำร - 0.0  286,355,141  6.8  377,400,000  8.6 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 180,146,468 14.1  303,883,395  7.3  292,569,744  6.7 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำรท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

- 0.0  208,455,546  5.0  134,989,101  3.1 

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 

- 0.0  -    0.0  53,670,500  1.2 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,500,697 0.6  15,200,931  0.4  24,238,248  0.6 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 187,647,165 14.7  813,895,013  19.4  882,867,593  20.1 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

- 0.0  1,170,182,789  27.9  611,812,990  13.9 

หุ้นกูร้ะยะยำว - 0.0  567,849,312  13.6  464,400,462  10.6 

หน้ีสินท่ีเกิดจำกสิทธิท่ีออกให้แก่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษทัยอ่ยในกำรขำยหุ้นให้บริษทัฯ 

- 0.0  463,194,829  11.1  469,128,425  10.7 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - 0.0  66,188,142  1.6  47,895,404  1.1 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำน 

21,186,821 1.7  35,928,549  0.9  61,085,671  1.4 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 21,186,821 1.7  2,303,343,621  55.0  1,654,322,952  37.7 

รวมหนี้สิน 208,833,821 16.4  3,117,238,634  74.4  2,537,190,545  57.8 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ร้อยละ 
ปี 2561  

(ปรับปรุงใหม่) 
ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน       

หุ้นสำมญั 326,550,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 
1 บำท 

255,000,000 20.0 255,000,000 6.1 326,550,000 7.4 

ทุนท่ีออกและช ำระแลว้       

หุ้นสำมญั 326,549,999 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 
1 บำท 

253,817,676 19.9 253,817,676 6.1 326,549,999 7.4 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 302,920,904 23.8 302,920,904 7.2 1,026,968,920 23.4 

ก ำไรสะสม       

จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 25,500,000 2.0 25,500,000 0.6 28,605,000 0.7 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 482,308,530 37.9 506,706,0117 12.1 636,264,620 14.5 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น (1,185) 0.0 (56,276,339) -1.3 (274,013,807) -6.2 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 1,064,545,925 83.6 1,032,668,258 24.6 1,744,374,732 39.8 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัย่อย 

- 0.0 39,933,895 1.0 105,107,215 2.4 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,064,545,925 83.6 1,072,602,153 25.6 1,849,481,947 42.2 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,273,379,911 100.0 4,189,840,787 100.0 4,386,672,492 100.0 

 

งบก าไรขาดทุน 

  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

ปี 2560 ร้อยละ ปี 2561 ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ 

ก าไรขาดทุน       

รายได้       

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,584,142,676 99.2 2,528,004,351 97.8 3,755,783,806 98.8 

ก ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม - 0.0 41,159,014 1.6 - 0.0 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน - 0.0 - 0.0 4,357,972 0.1 

รำยไดอ่ื้น 13,182,508 0.8 15,540,454 0.6 41,917,617 1.1 

รวมรายได้ 1,597,325,184 100.0 2,584,703,819 100.0 3,802,059,395 100.0 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

ปี 2560 ร้อยละ ปี 2561 ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขำย 1,308,197,774 81.9 2,159,530,230 83.6 3,096,196,774 81.4 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 47,516,085 3.0 92,070,774 3.6 153,307,517 4.0 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 113,087,278 7.1 240,782,050 9.3 257,099,593 6.8 

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 2,349,920 0.1 2,196,078 0.1 - 0.0 

รวมค่าใช้จ่าย 1,471,151,057 92.1 2,494,579,132 96.5 3,506,603,884 92.2 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้ 

126,174,127 7.9 90,124,687 3.5 295,455,511 7.8 

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (226,613) 0.0 (55,932,183) -2.2 (140,955,187) -3.7 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 125,947,514 7.9 34,192,504 1.3 154,500,324 4.1 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (18,536,750) -1.2 (11.521,824) -0.4 8,559,428 0.2 

ก าไรส าหรับปี 107,410,764 6.7 22,670,680 0.9 163,059,752 4.3 

การแบ่งปันก าไร       

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 107,409,579 6.7 31,476,668 1.2 138,841,442 3.7 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษทัย่อย 

- 0.0 (8,805,988) -0.3 24,218,310 0.6 

  107,409,579 6.7 22,670,680 0.9 163,059,752 4.3 

 

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2560 
ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก ำไรก่อนภำษี 125,947,514 34,192,504 154,500,324 

รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน    

  ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 132,486,104 189,521,533 288,822,627 

  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 2,293,744 2,571,418 

  กำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 158,580 1,289,307 972,422 

  ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรและ  อุปกรณ์ (2,324,957) 1,839,156 (3,547,937) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2560 
ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2562 

  ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,779,313 4,969,066 18,017,009 

   ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนกังำน 

- - - 

  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 1,380,426 509,824 - 

  ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 146,363 687,614 170,315 

  ก ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม - (41,159,014) - 

  ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินตดัจ ำหน่ำย - 911,687 13,063,325 

  ดอกเบ้ียรับ (310,560) (439,230) (1,373,996) 

  ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 226,613 55,932,183 127,891,862 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 262,489,396 250,548,374 601,087,369 

สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง    

  ลกูหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (18,406,769) 137,661,396 74,899,910 

  สินคำ้คงเหลือ (1,402,895) 46,060,054 28,046,732 

  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,553,637) 10,572,547 (64,009,442) 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 393,883 (14,803,507) (26,230,961) 

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    

  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 15,362,413 16,808,972 (31,852,903) 

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,166,034) 15,129,883 5,093,996 

  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน (2,191,402) (4,814,159) (4,249,668) 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

เงินรับคืนภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย 47,998,252 20,006,224 - 

จ่ำยภำษีเงินได ้ (42,904,787) (43,514,753) (45,459,298) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 256,618,420 433,655,031 537,325,735 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

  เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 7,854,699 1,990,325 12,272,608 

  ซ้ือท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (56,596,898) (148,747,086) (224,769,828) 

  ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (1,064,119) (3,207,439) 

  เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย - (2,257,095,912) (366,239,092) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2560 
ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2562 

เงินสดจ่ำยเพ่ือสิทธิในกำรซ้ือหุ้น - - (8,839,787) 

เงินลงทุนชัว่ครำวเพ่ิมขึ้น - - (55,556,182) 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืนลดลง - - 13,850,009 

  ดอกเบ้ียรับ 310,560 439,230 1,373,996 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (48,431,639) (2,404,477,562) (631,115,715) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกธนำคำรเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (55,034,908) 214,855,489 91,044,859 

  เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัลดลง - (51,632,207) - 

  เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร - 1,394,975,000 374,203,840 

  เงินสดรับจำกหุ้นกู ้  600,990,000 - 

  ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำว - (55,359,773) (998,512,353) 

  เงินสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน - (36,499,996) (1,871,019) 

  เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุน - - 796,780,339 

  ดอกเบ้ียจ่ำย (226,613) (74,254,124) (142,571,610) 

  เงินปันผลจ่ำย (53,301,712) (7,614,530) - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (108,563,233) 1,985,459,859 119,074,056 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศลดลง (1,185) (56,275,155) (54,565,046) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพ่ิมขึน้) ลดลงสุทธิ 99,622,363 (41,637,827) (29,280,970) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 5,970,074 105,592,437 63,954,610 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  (หมายเหตุ 7) 105,592,437 63,954,610 34,673,640 
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 2560 2561 2562 

1) อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)         
อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 3.52 1.49 1.46 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 2.75 1.10 0.99 
อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ เท่ำ 3.94 4.06 4.64 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉลี่ย วนั 92.63 89.86 78.60 
อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ เท่ำ 11.50 10.60 10.66 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย วนั 31.74 34.45 34.23 
อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ีกำรคำ้ เท่ำ 7.54 8.92 10.38 
ระยะเวลำช ำระหน้ีเฉลี่ย วนั 48.41 40.90 35.16 
Cash Cycle วนั 75.95 83.40 77.67 
       
2) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)      

อตัรำก ำไรขั้นตน้ % 17.42 14.58 17.56 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำ % 16.19 10.82 15.37 
อตัรำก ำไรสุทธิ % 6.72 1.22 3.65 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น % 10.35 3.00 10.00 
      

3)อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ % 9.95 3.30 6.89 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร % 18.98 5.02 9.73 
       

4) อัตราส่วนวิเคราะห์ 
นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)   

   

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น เท่ำ 0.20 3.01 1.45 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย เท่ำ 556.79 1.61 2.10 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

 
1. เปรียบเทียบขอ้มูลปัจจุบนั กบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อนหนำ้, 2. กำรเจริญเติบโตของรำยได ้ไม่ไดแ้สดงถึงรำยไดท่ี้แทจ้ริงของบริษทัเน่ืองจำกกลไกกำรตั้งรำคำขำยของสินคำ้จะผกผนัตำมรำคำของเม็ดพลำสติก ส่งผลให้เมื่อ
รำคำเม็ดพลำสติกปรับตวัลดลง จะท ำให้รำยไดร้วมลดลงไปดว้ย, 3. ผลกำรด ำเนินงำนปกติโดยกำรตดัค่ำใชจ้่ำยหรือรำยไดท่ี้เกิดขึ้นเพียงครั้ งเดียวออกซ่ึงรำยละเอียดจะถูกแสดงอยู่ในส่วนของกำรวิเครำะห์ 
4. ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น = ส่วนที่เป็นก ำไรสุทธิของบริษทั / ค่ำเฉล่ียของสัดส่วนของผูถื้อหุ้นที่เป็นของบริษทั 
    ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (รำยไตรมำส) = ส่วนที่เป็นก ำไรสุทธิของบริษทั 4 ไตรมำสล่ำสุด / ค่ำเฉล่ียของสัดส่วนของผูถื้อหุ้นที่เป็นของบริษทั 
    ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (ไตรมำส 4/62) = ส่วนที่เป็นก ำไรสุทธิของบริษทัในไตรมำสที่ 4/62 (ปรับให้เป็นรำยปี) / ค่ำเฉล่ียของสัดส่วนของผูถื้อหุ้นที่เป็นของบริษทั 
5. สัดส่วนของหน้ีสินต่อทุน = อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น, 6. สัดส่วนของหน้ีสินสุทธิต่อทุน = อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียหลงัหักเงินสดต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
*ส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมำสที่ 4/62 จะถูกน ำมำแบ่งปันตำมส่วนก่อนน ำไปใชค้  ำนวน เน่ืองจำกมีกำรเพ่ิมทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว 

บริษทั พลำสติก และหีบห่อไทย จ ำกดั เร่ิมก่อตั้งกิจกำร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยมีโรงงำน และส ำนกังำนใหญ่ ตั้งอยูท่ี่จงัหวดักรุงเทพฯ ประเทศไทย ตลอดระยะเวลำ
มำกกว่ำ 30 ปี บริษทัไดใ้ห้บริกำรผลิตบรรจุภณัฑพ์ลำสติก โดยกลำยมำเป็นพนัธมิตร ให้แก่ผูป้ระกอบกำร และแบรนดช์ั้นน ำต่ำงๆทัว่โลก เรำมุ่งเนน้บรรจุภณัฑค์ง
รูปท่ีใชใ้นกำรบรรจุสินคำ้อุปโภคบริโภคต่ำงๆ โดยบริษทัมีผูเ้ช่ียวชำญในดำ้นต่ำงๆ ทั้งกำรออกแบบผลิตภณัฑ ์ กำรประเมิน และกำรออกแบบกำรผลิตเพื่อให้
เหมำะสมกบัเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรต่ำงๆ เพื่อให้มีประสิทธิภำพทั้งในดำ้นกำรผลิต พลงังำน และส่ิงแวดลอ้ม โดยกระบวนกำรผลิตของทำงบริษทันั้นมุ่งเนน้ใน
เร่ืองควำมสะอำด และถูกสุขลกัษณะอยำ่งเคร่งครัด เพื่อให้ทดัเทียมกบับริษทัชั้นน ำทัว่โลก เหนือส่ิงอ่ืนใดวตัถุดิบท่ีทำงบริษทัใชน้ั้น ลว้นแต่เป็นวตัถุดิบท่ีใชแ้ลว้
สำมำรถน ำกลบัไปใชผ้ลิตใหม่ได ้ (Recyclable) หรือเป็นวตัถุดิบท่ีท ำมำจำกกำรน ำกลบัมำใชใ้หม่ (Recycled material) โดยบริษทั และบริษทัในเครือมีเคร่ืองจกัรทุก
รูปแบบ ทั้งแบบฉีด เป่ำ และ ทั้งฉีดและเป่ำในเคร่ืองเดียวกนั ปัจจุบนับริษทั และบริษทัในเครือ มีโรงงำนรวมกนัทั้งหมด 11 โรงงำน ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศ
ไทย อินเดีย และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  
หลงัจำกท่ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ (mai)1 ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 แลว้ บริษทัก็ไดม้ีกำรเจริญเติบโตแบบยัง่ยืน ตลอด 10 ปี 

ในช่วงไตรมำสท่ี 4 ของปีพ.ศ. 2558 มีกำรเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นใหม่ รวมถึงคณะบริหำรชุดใหม่ บริษทัไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ใหม่ โดยตั้งเป้ำหมำยท่ีจะเป็น 
บริษทัขำ้มชำติ ให้บริกำรลูกคำ้ทัว่โลก รวมถึงเปิดรับกำรพฒันำ และปรับตวัให้เขำ้กบันวตักรรมใหม่ๆอยูเ่สมอ 

ในช่วงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดม้ีกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรเป็นคร้ังแรก โดยกำรซ้ือ บริษทั คสัตอม แพค จ ำกดั ในประเทศไทย ซ่ึงบริษทัดงักล่ำวมีโรงงำน 
ตั้งอยูท่ี่จงัหวดักรุงเทพมหำนคร เช่นเดียวกนักบับริษทั 

ในช่วงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้ขำ้ซ้ือกิจกำรเป็นคร้ังท่ี 2 โดยกำรซ้ือ Sunrise Containers Limited ในประเทศอินเดีย ซ่ึงบริษทัดงักล่ำวมีทั้งหมด 6 โรงงำน 
โดยโรงงำนตั้งอยูท่ำงภำคตะวนัตก และทำงตอนเหนือของประเทศอินเดีย 

 
1ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investments) 

ขอ้มลูทางการเงนิหลกัของกลุม่ธุรกจิ

หน่วยลา้นบาท (หรอืตามทีร่ะบ)ุ ไตรมาส 4/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/61 YoY1 2562 2561 2560 CAGR%

รายไดร้วม2 946 877 968 -2% 3,756 2,528 1,584 54%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทุนทางการเงนิ ภาษี และคา่เสือ่มราคา 163 131 107 53% 584 280 267 48%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เส ือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ3 165 137 134 23% 610 330 267 51%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษีจากการด าเนนิงานปกติ3 88 60 59 48% 321 141 134 55%

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกติ3 53 27 -4 1461% 184 43 114 27%

สว่นทีเ่ป็นก าไรสทุธขิองบรษัิท จากการด าเนนิงานปกติ3 47 22 -3 1686% 159 41 114 18%

ก าไรตอ่หุน้ 0.16 0.07 -0.07 340% 0.53 0.12 0.42 12%

ก าไรตอ่หุน้จากการด าเนนิงานปกติ3 0.17 0.09 -0.01 1530% 0.61 0.16 0.45 17%

ผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้4 17% 7% 3% 471% 13% 3% 10% 11%

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่ทุน (เท่า)5 0.89 2.31 2.08 -57% 0.89 2.08 0.00 n/a

สดัสว่นของหนีส้นิสทุธติอ่ทุน (เท่า)6 0.87 2.26 2.02 -57% 0.87 2.02 0.00 n/a

รายไตรมาส ผลประกอบการ 3 ปียอ้นหลงั
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ในช่วงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2562 บริษทัไดเ้ขำ้ซ้ือกิจกำรเป็นคร้ังท่ี 3 โดยกำรซ้ือ Sun Packaging System ในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ซ่ึงบริษทัดงักล่ำวมี
โรงงำนตั้งอยูท่ี่เมืองซำร์จำห ์

ในช่วงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2562 บริษทัไดท้ ำกำรเพิ่มทุนจ ำนวน 800 ลำ้นบำท เพื่อเตรียมควำมพร้อมทำงกำรเงินส ำหรับโอกำสในอนำคต  

ปัจจุบนับริษทั และบริษทัในเครือ มีโรงงำนรวมกนัทั้งหมด 11 โรงงำน ตั้งอยูใ่น 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย อินเดีย และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

อดีตท่ีผ่ำนมำในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง 2561 ทำงบริษทัไดรั้บรำงวลั ธรรมำภิบำลดีเด่น (CG) 2 ระดบั 4 ดำว (ดีมำก) 
ผลประกอบกำรของบริษทั พลำสติก และหีบห่อไทย จ ำกดั (มหำชน) ในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ มีอตัรำกำรโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ (CAGR) ของ ก ำไรก่อนหกัตน้ทุนทำง
กำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำ (EBITDA) ถึง 51% และ มีอตัรำกำรโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ (CAGR) ของ ก ำไรต่อหุ้น (EPS) ถึง 17% 

คณะบริหำรมีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกนั ท่ีจะมุ่งเนน้ไปในธุรกิจท่ีหลำกหลำย defensive และไม่แปรผนัตำมฤดูกำล และยงัคงสร้ำงรำยไดใ้นระดบัท่ีดีให้กบั

บริษทั นอกจำกน้ีบริษทัยงับริหำรสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีระดบั 0.87 เท่ำ3 ณ วนัส้ินปี พ.ศ. 2562 นอกจำกน้ีบริษทัตั้งเป้ำท่ีจะเพิ่มก ำไรก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรด ำเนินงำนปกติ (Core EBITDA) อีกหน่ึงเท่ำตวั ภำยในปี พ.ศ. 2567 และน ำบริษทัเขำ้ไปจดทะเบียนซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (Thai Institute of Directors) 
3สิน้สดุ ณ วนัท่ีสิน้ปี พ.ศ. 2562 
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งบการเงินรวม 
 

 

 
 

ในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2562 ส่วนท่ีเป็นก ำไรสุทธิของบริษทั จำกกำรด ำเนินงำนปกติเท่ำกบั 47 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 1,686% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีท่ีแลว้4 
และเพิ่มขึ้น 110% เมื่อเทียบกบัไตรมำสท่ีผ่ำนมำ  
บริษทัมีก ำไรก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรด ำเนินงำนปกติเพิ่มขึ้น 20% เทียบกบัไตรมำสท่ีผ่ำนมำ และ เพิ่มขึ้น 23% เทียบกบัช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นท่ีน่ำพึงพอใจทั้งในส่วนของกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจภำยใตแ้บรนด ์ SUNPET (ซ่ึงประกอบดว้ยกำรด ำเนินงำนในประเทศ
อินเดีย และประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์) แมเ้ศรษฐกิจจะมีกำรชะลอตวัก็ตำม  
 

แนวโนม้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัเป็นไปในทิศทำงท่ีดีทั้ง 3 ประเทศ เน่ืองจำกควำมสัมพนัธ์อนัดีต่อลูกคำ้และมีควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑท่ี์ผลิต 
 
 
 
 

 
4 ในปี พ.ศ. 2561 ผลประกอบการถกูกระทบดว้ยค่าใชจ้่ายต่างๆเช่น ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย รวมถึงค่าใชจ้่ายภาษีหลงัการควบรวมกิจการ TPAC India 
และ Sunrise Container Limited ท่ีประเทศอินเดีย เช่นเดียวกบัค่าใชจ้่ายทางการเงินท่ีสงูสดุในช่วงระยะเวลานัน้ 

ลา้นบาท
ไตรมาส 

4/2562

ไตรมาส 

3/2562
%Δ 

ไตรมาส 

4/2562

ไตรมาส 

4/2561
%Δ 2562 2561 %Δ

รายไดจ้ากการขาย 946.1 876.9 7.9% 946.1 968.1 -2.3% 3,755.8 2,528.0 48.6%

ตน้ทุนขาย 759.6 727.5 4.4% 759.6 810.6 -6.3% 3,096.2 2,159.5 43.4%

ก าไรข ัน้ตน้ 186.4 149.5 24.7% 186.4 157.5 18.3% 659.6 368.5 79.0%

อตัรารอ้ยละ ก าไรข ัน้ตน้ 19.7% 17.0% 2.7% 19.7% 16.3% 3.4% 0.2 0.1 3.0%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร 109.6 107.0 2.4% 109.6 130.6 -16.1% 410.4 335.9 22.2%

รายไดอ้ืน่ 9.4 11.4 -17.3% 9.4 5.1 83.5% 46.3 57.6 -19.6%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ี

และคา่เส ือ่มราคา
163.2 131.1 24.5% 163.2 106.7 53.0% 584.3 279.6 108.9%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทาง

การเงนิ ภาษ ีและคา่เส ือ่มราคา
17.1% 14.8% 2.3% 17.1% 11.0% 6.1% 0.2 0.1 4.6%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ี

และคา่เส ือ่มราคาจากการด าเนนิงาน
164.9 137.4 20.0% 164.9 133.9 23.2% 610.1 330.4 84.7%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทาง

การเงนิ ภาษ ีและคา่เส ือ่มราคาจากการ
17.3% 15.5% 1.8% 17.3% 13.8% 3.5% 0.2 0.1 3.3%

คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 76.9 77.2 -0.4% 76.9 74.6 3.1% 288.8 189.5 52.4%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 86.3 53.9 60.1% 86.3 32.1 168.9% 295.5 90.1 227.8%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และ

ภาษจีากการด าเนนิงานปกติ
88.0 60.2 46.2% 88.0 59.3 48.4% 321.3 140.9 128.1%

อตัรารอ้ยละ ก าไรจากการด าเนนิงาน

ปกตกิอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี
9.2% 6.8% 2.4% 9.2% 6.1% 3.1% 8.4% 5.4% 3.0%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 34.6 34.1 1.5% 34.6 39.1 -11.4% 141.0 55.9 152.0%

ก าไรกอ่นภาษี 51.7 19.8 160.8% 51.7 -7.0 841.7% 154.5 34.2 351.9%

ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 53.3 26.1 104.7% 53.3 20.2 163.9% 180.3 84.9 112.3%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นภาษจีากการ

ด าเนนิงานปกติ
5.6% 2.9% 2.6% 5.6% 2.1% 3.5% 4.7% 3.3% 1.5%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.3 -2.6 112.9% 0.3 14.6 -97.7% -8.6 11.5 -174.3%

ก าไรสุทธิ 51.3 22.4 128.9% 51.3 -21.6 337.8% 163.1 22.7 619.3%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธิ 5.4% 2.5% 2.8% 5.4% -2.2% 7.6% 4.3% 0.9% 3.4%

ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ 52.7 27.4 92.1% 52.7 -3.9 1461.2% 183.7 42.7 330.7%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธจิากการ 5.5% 3.1% 2.4% 5.5% -0.4% 5.9% 4.8% 1.6% 3.2%

สว่นทีเ่ป็นก าไรสุทธขิองบรษิทั                 45.8 17.5 162.2% 45.8 -17.2 366.1% 138.8 31.5 341.1%

อตัรารอ้ยละ สว่นทีเ่ป็นก าไรสุทธขิอง                   0.0 0.0 2.8% 0.0 0.0 6.6% 0.0 0.0 2.4%

สว่นทีเ่ป็นก าไรสุทธขิองบรษิทั จาก

การด าเนนิงานปกติ
47.1 22.5 109.8% 47.1 -3.0 1686.3% 159.5 51.5 209.9%

อตัรารอ้ยละ สว่นทีเ่ป็นก าไรสุทธขิอง

บรษิทั จากการด าเนนิงานปกติ
4.9% 2.5% 2.4% 4.9% -0.3% 5.2% 4.2% 2.0% 2.2%

รายได/้(คา่ใชจ้า่ย)ทีเ่กดิข ึน้นอกเหนอืจากการด าเนนิงานปกต ิ(ลา้นบาท) ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2561 สิน้สุด 31 ธ.ค.62 สิน้สุด 31 ธ.ค.61

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการเขา้ซือ้กจิการ Sunrise Containers และ Sun packaging Systems -                         -                         (26.8)                     -                          (82.5)                      

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการเขา้ซือ้กจิการ Custom Pack (1.7)                        (6.2)                        (0.4)                        (25.8)                       (9.4)                         

ผลรวม (1.7)                        (6.2)                        (27.2)                     (25.8)                       (91.9)                      
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กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย 

กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยมีฐำนกำรผลิต 4 แห่ง โดยโรงงำนทั้ง 3 ท่ี ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตกเฉียงใต ้และโรงงำนอีกแห่งตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหำนคร  

 

 
ไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2562 กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย มีก ำไรก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรด ำเนินงำนปกติเท่ำกบั 69 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกบัไตรมำสท่ีผ่ำนมำ และเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีท่ีแลว้  
จำกผลกำรด ำเนินงำนทั้งปี 2562 กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย มีก ำไรก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรด ำเนินงำนปกติเท่ำกบั 258 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้  
 

กำรเติบโตของก ำไรก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรด ำเนินงำนปกติในไตรมำสท่ี4 ของปี 2562 เทียบกบัไตรมำสท่ีแลว้  เป็นผลมำจำก  
1. จ ำนวนโครงกำรท่ีเพิ่มขึ้น  
2. กำรเติบโตอยำ่งมีประสิทธิภำพของแต่ละหน่วยงำน 

3. ส่วนต่ำงจำกรำคำของวตัถุดิบท่ีลดลงในระหว่ำงปี 
 

ไตรมำสท่ี4 ของปี 2562 บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บำงนำ) จ ำกดั (เดิมคือบริษทั คสัตอม แพค จ ำกดั ซ่ึงซ้ือกิจกำรมำเมื่อเดือนพ.ค. 61) มีผลประกอบกำรท่ีดี 
นอกจำกน้ี บริษทั ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บำงนำ) จ ำกดั ยงัสำมำรถรองรับกำรผลิตไดอี้กมำก และถือว่ำเป็นฐำนกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพสูง ซ่ึงส่ิงน้ีจะเป็นตวัช่วยท่ี
ส ำคญัต่อกำรเพิ่มก ำไรของกลุ่มบริษทั  
 

เมื่อมองภำพรวมของปี 2562 เป็นปีท่ีน่ำพึงพอใจส ำหรับกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้งยงัตั้งเป้ำหมำยท่ีจะเพิม่อตัรำกำรเติบโตของก ำไรก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงิน 
ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำ ให้มำกกว่ำร้อยละสิบ ในปี 2563 อีกคร้ัง  

  

ลา้นบาท
ไตรมาส 

4/2562

ไตรมาส 

3/2562
%Δ 

ไตรมาส 

4/2562

ไตรมาส 

4/2561
%Δ 2562 2561 %Δ

รายไดจ้ากการขาย 426.2 412.1 3.4% 426.2 442.6 -3.7%            1,747.5            1,787.9 -2.3%

ตน้ทุนขาย 344.1 343.4 0.2% 344.1 379.6 -9.4%            1,446.0            1,537.9 -6.0%

ก าไรข ัน้ตน้ 82.1 68.6 19.7% 82.1 63.0 30.4% 301.5 250.0 20.6%

อตัรารอ้ยละ ก าไรข ัน้ตน้ 19.3% 16.7% 2.6% 19.3% 14.2% 5.0% 17.3% 14.0% 3.3%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร 52.7 53.4 -1.4% 52.7 44.6 18.1% 211.8 186.0 13.9%

รายไดอ้ืน่ 4.5 3.0 49.8% 4.5 4.7 -3.8% 14.2 13.7 3.2%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ี

และคา่เส ือ่มราคา
67.4 49.6 35.7% 67.4 55.2 22.1% 232.6 211.1 10.2%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทาง

การเงนิ ภาษ ีและคา่เส ือ่มราคา
15.6% 12.0% 3.7% 15.6% 12.3% 3.3% 13.2% 11.7% 1.5%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ี

และคา่เส ือ่มราคาจากการด าเนนิงาน
69.0 55.9 23.5% 69.0 55.5 24.3% 258.4 220.5 17.2%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทาง

การเงนิ ภาษ ีและคา่เส ือ่มราคาจากการ

ด าเนนิงานปกติ

16.0% 13.5% 2.6% 16.0% 12.4% 3.6% 14.7% 12.2% 2.4%

รายได/้(คา่ใชจ้า่ย)ทีเ่กดิข ึน้นอกเหนอืจากการด าเนนิงานปกต ิ(ลา้นบาท) ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2561 สิน้สุด 31 ธ.ค.62 สิน้สุด 31 ธ.ค.61

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการเขา้ซือ้กจิการ Sunrise Containers และ Sun packaging Systems (1.7)                        (6.2)                        (0.4)                        (17.0)                       (7.3)                         

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการเขา้ซือ้กจิการ Custom Pack -                         -                         -                         -                          (2.1)                         

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการส ารองเพือ่ผลประโยชนข์องพนักงาน -                         -                         -                         (8.8)                         -                          

รายไดจ้ากเงนิปันผล (1.7)                        (6.2)                        (0.4)                        (25.8)                       (9.4)                         

ผลรวม (1.7)                        (6.2)                        (0.4)                        (25.8)                       (9.4)                         
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กลุ่มธุรกิจ SUNPET ในประเทศอินเดีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ฐำนกำรผลิตของกลุ่มบริษทั ณ ประเทศอินเดียและสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ด ำเนินกิจกำรผลิตบรรจุภณัฑภ์ำยใตแ้บรนด ์ SUNPET ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และ ส่งออกไป
มำกกว่ำ 10 ประเทศ อีกทั้งยงัเสนอบรรจุภณัฑห์ลำกหลำยประเภท ทั้งบรรจุภณัฑแ์บบ PET และบรรจุภณัฑย์ำให้แก่ผูบ้ริโภค 
 

 

 
ไตรมำสท่ี 4 ของปี 2562 ธุรกิจภำยใตแ้บรนด ์SUNPET มีก ำไรก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรด ำเนินงำนปกติเพิ่มขึ้น 12% เทียบกบัไตร
มำสท่ีผ่ำนมำ และเพิ่มขึ้น 19% เทียบกบัปีท่ีแลว้ 
 ไตรมำสท่ี 4 ของปี 2562 เป็นไตรมำสแรกท่ีน ำเอำธุรกิจในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์มำคิดรวมในงบกำรเงินรวมครบ3เดือน เน่ืองจำกในไตรมำสท่ี3 ของปี 
2562 น ำมำคิดรวมในงบกำรเงินรวมเพียง2เดือน  
 ธุรกิจภำยใตแ้บรนด ์SUNPET เขำ้มำรวมกบัTPAC ไดเ้ป็นอยำ่งดี   
ไตรมำสท่ี 4 ของปี 2562 ไดท้ ำกำรวำงระบบและเร่ิมใชร้ะบบวำงแผนทรัพยำกรทำงธุรกิจ (ERP) ท่ีกิจกำรในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ส่วนในประเทศอินเดีย
นั้นตั้งเป้ำท่ีจะเร่ิมด ำเนินกำรวำงระบบภำยใน 6 เดือนแรก ของปี 2563 

ผลสืบเน่ืองจำกมีทีมบริหำรท่ีแขง็แกร่งเป็นพื้นฐำน เรำคำดหวงัว่ำธุรกิจในประเทศอินเดียและสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ จะเป็นกลุ่มธุรกิจหลกัท่ีจะเติบโตยิ่งขึ้นใน
อนำคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลา้นบาท
ไตรมาส 

4/2562

ไตรมาส 

3/2562
%Δ 

ไตรมาส 

4/2562

ไตรมาส 

4/2561
%Δ 2562 2561 %Δ

รายไดจ้ากการขาย 519.2 464.9 11.7% 519.2 525.5 -1.2%           2,008.3               740.2 171.3%

ตน้ทุนขาย 412.5 372.3 10.8% 412.5 431.0 -4.3%           1,636.1               621.7 163.2%

ก าไรข ัน้ตน้ 106.6 92.5 15.2% 106.6 94.5 12.8% 372.1 118.5 214.1%

อตัรารอ้ยละ ก าไรข ัน้ตน้ 20.5% 19.9% 0.6% 20.5% 18.0% 2.5% 18.5% 16.0% 2.5%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร 56.9 53.5 6.4% 56.9 86.1 -33.9% 198.6 149.2 33.1%

รายไดอ้ืน่ 5.0 8.3 -40.6% 5.0 0.6 733.0% 32.1 2.0 1502.9%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ี

และคา่เส ือ่มราคา
93.5 83.8 11.5% 93.5 51.5 81.4% 351.7 27.4 1185.0%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทาง

การเงนิ ภาษ ีและคา่เส ือ่มราคา
17.8% 17.7% 0.1% 17.8% 9.8% 8.0% 17.2% 3.7% 13.5%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ี

และคา่เส ือ่มราคาจากการด าเนนิงาน

ปกติ

93.5 83.8 11.5% 93.5 78.3 19.3% 351.7 109.8 220.2%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทาง

การเงนิ ภาษ ีและคา่เส ือ่มราคาจากการ

ด าเนนิงานปกติ

17.8% 17.7% 0.1% 17.8% 14.9% 2.9% 17.2% 14.8% 2.4%

รายได/้(คา่ใชจ้า่ย)ทีเ่กดิข ึน้นอกเหนอืจากการด าเนนิงานปกต ิ(ลา้นบาท) ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2561 สิน้สุด 31 ธ.ค.62 สิน้สุด 31 ธ.ค.61

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการเขา้ซือ้กจิการ Sunrise Containers และ Sun packaging Systems 0.0 0.0 -26.8 0.0 -82.5

ผลรวม 0.0 0.0 -26.8 0.0 -82.5
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งบกระแสเงินสดรวม 
 

 
 
 

 

*เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน: รวมผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ (54 ลำ้นบำท) 
 
 
 

ลา้นบาท 2562 2561 % Δ

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน

ก าไรกอ่นภาษี 154.5 34.2 351.9%

ปรับปรงุ : คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 288.8 189.5 52.4%

ปรับปรงุ : รายการปรับปรงุอืน่ ๆ 157.8 26.8 487.9%

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน กอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงาน 601.1 250.5 139.9%

สนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงานเปลีย่นแปลงสทุธิ -18.3 206.6 -108.9%

สนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงานเปลีย่นแปลงสทุธ ิอืน่ๆ 0.0 0.0 n/a

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 582.8 457.2 27.5%

รับคนืภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.0 20.0 -100.0%

ช าระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -45.5 -43.5 4.5%

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 537.3 433.7 23.9%

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทนุ

ซือ้ส ิน้ทรัพยถ์าวร -228.0 -149.8 52.2%

เงนิรับจากการขายอปุกรณ์ 12.3 2.0 516.6%

เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย -375.1 -2257.1 -83.4%

เงนิปันผลรับจากบรษัิทย่อย 0.0 0.0 n/a

อืน่ๆ

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ -631.1 -2404.5 -73.8%

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ข ึน้ (ลดลง) 91.0 214.9 -57.6%

เงนิฝากธนาคารทีภ่าระค ้าประกันเพิม่ข ึน้ 0.0 -51.6 100.0%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ข ึน้ (ลดลง) 374.2 1395.0 -73.2%

เงนิสดรับจากหุน้กู ้ 0.0 601.0 -100.0%

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -998.5 -55.4 1703.7%

เงนิจา่ยคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ -1.9 -36.5 -94.9%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ -142.6 -74.3 92.0%

จา่ยเงนิปันผล 0.0 -7.6 100.0%

เงนิสดรับจากการเพิม่ทุน 796.8 0.0 n/a

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 119.1 1985.5 -94.0%

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศลดลง -54.6 -56.3 -3.0%

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด เปลีย่นแปลง -29.3 -41.6 -29.7%

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด ตน้งวด 64.0 105.5 -39.4%

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด คงเหลอืปลายงวด 34.7 63.9 -45.8%

ล้านบาท 
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

 
ในไตรมำสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2562 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมแขง็แรงมำกขึ้นหลงัจำกกำรเพิ่มทุน 800 ลำ้นบำท 

ท ำให้สัดส่วนของหน้ีสินสุทธิต่อทุนอยูท่ี่ระดบั 0.87 เท่ำ เตรียมพร้อมส ำหรับโอกำสท่ีจะเขำ้มำในอนำคต 

 

 

ลา้นบาท สิน้สุด 31 ธ.ค. 62 สิน้สุด 30 ก.ย. 62 % Δ สิน้สุด 31 ธ.ค. 62 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 % Δ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 34.7                        54.6                        -36.5% 34.7                        64.0                        -45.8%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 783.9                      734.6                      6.7% 783.9                      833.6                      -6.0%

สนิคา้คงเหลอื 287.4                      291.2                      -1.3% 287.4                      293.3                      -2.0%

เงนิลงทุนชัว่คราว 55.6                        102.0                      -45.5% 55.6                        -                          n/a

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่วตัถุดบิ 74.8                        -                          n/a 74.8                        -                          n/a

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 51.2                        53.7                        -4.7% 51.2                        23.0                        122.5%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,287.6                  1,236.1                  4.2% 1,287.6                  1,213.8                  6.1%

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกัน 25.8                        35.9                        -28.0% 25.8                        51.6                        -50.0%

เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย -                          -                          n/a -                          -                          n/a

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 9.0                          -                          n/a 9.0                          -                          n/a

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 1,480.6                  1,498.1                  -1.2% 1,480.6                  1,480.9                  0.0%

คา่ความนยิม 1,010.1                  1,035.0                  -2.4% 1,010.1                  942.6                      7.2%

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 396.6                      416.5                      -4.8% 396.6                      396.5                      0.0%

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 7.8                          6.9                          12.9% 7.8                          4.9                          58.5%

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 93.2                        84.9                        9.7% 93.2                        58.4                        59.6%

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่แมพ่มิพ์ 30.5                        27.1                        12.3% 30.5                        17.4                        75.3%

สญัญาทีเ่กดิจากสทิธใินการซือ้หุน้ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อยออกใหแ้กบ่รษัิท 8.8                          8.8                          0.0% 8.8                          -                          n/a

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 36.6                        38.7                        -5.3% 36.6                        23.7                        54.3%

รวมสนิทรพัย์ 4,386.7                  4,388.1                  0.0% 4,386.7                  4,189.8                  4.7%

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 377.4                      333.1                      13.3% 377.4                      286.4                      31.8%

เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ้ ืน่ 292.6                      268.1                      9.1% 292.6                      303.9                      -3.7%

สว่นของหุน้กูร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 53.7                        55.1                        -2.6% 53.7                        -                          n/a

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 135.0                      471.9                      -71.4% 135.0                      208.5                      -35.2%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 24.2                        34.5                        -29.7% 24.2                        15.2                        59.5%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 882.9                      1,162.6                  -24.1% 882.9                      813.9                      8.5%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากหุน้กู ้– สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 464.4                      475.1                      -2.2% 464.4                      567.8                      -18.2%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 611.8                      1,116.1                  -45.2% 611.8                      1,170.2                  -47.7%

หนีส้นิทีเ่กดิจากสทิธทิีอ่อกใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อยในการขายหุน้ใหบ้รษัิท 469.1                      470.3                      -0.2% 469.1                      463.2                      1.3%

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 47.9                        49.5                        -3.3% 47.9                        66.2                        -27.6%

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 61.1                        54.8                        11.5% 61.1                        35.9                        70.0%

รวมหนีส้นิ 2,537.2                  3,328.4                  -23.8% 2,537.2                  3,117.2                  -18.6%

หุน้สามัญ 326.6                      255.0                      28.1% 326.6                      255.0                      28.1%

หุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 326.5                      253.8                      28.7% 326.5                      253.8                      28.7%

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 1,027.0                  302.9                      239.0% 1,027.0                  302.9                      239.0%

จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 28.6                        25.5                        12.2% 28.6                        25.5                        12.2%

ก าไรสะสม 636.3                      597.6                      6.5% 636.3                      506.7                      25.6%

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (274.0)                    (218.5)                    25.4% (274.0)                    (56.3)                      386.9%

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 1,744.4                  961.3                      81.5% 1,744.4                  1,032.7                  68.9%

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 105.1                      98.4                        6.8% 105.1                      39.9                        163.2%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,849.5                  1,059.7                  74.5% 1,849.5                  1,072.6                  72.4%

รวมหนีส้นิ และสว่นของผูถ้อืหุน้ 4,386.7                  4,388.1                  0.0% 4,386.7                  4,189.8                  4.7%



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัร่วม 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้ผูต้รวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
(Compliance) 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ (ถา้มี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองว่า 

 (1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

 (2)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้ง

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 (3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ต่อผูส้อบบญัชี และกรรมการตรวจสอบของบริษทั

แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการ ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ ถูกตอ้งแลว้ บริษทั

ไดม้อบหมายให้ นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  

นายวรพงษ ์วุฒิพฤกษก์ ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัได ้รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

           ช่ือ                                                           ต าแหน่ง                                             ลายมือช่ือ 
 
1. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา                        ประธานกรรมการบริหาร                 นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา 
 
2. นายธีรวิทย ์ บุษยโภคะ                            กรรมการผูจ้ดัการ                         นายธีรวิทย ์ บุษยโภคะ 
 
  ช่ือผู้รับมอบอ านาจ                                           ต าแหน่ง                                             ลายมือช่ือ 
 
นายวรพงษ ์วุฒิพฤกษ ์                         เลขานุการบริษทั                นายวรพงษ ์วุฒิพฤกษ ์
 
 

ทั้งน้ี มาตรา 89/20*** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อ

บุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใดๆ อนัเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป 



โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระส าคญัในกรณีของงบการเงินและ

รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัหรือรายงานอื่นใดท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 

โดยมิไดจ้ ากดัความรับผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของข้อมูลในเอกสารดงักล่าว

เท่านั้น อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว่้าโดยต าแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูล

หรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น ยอ่มไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

หมายเหตุ *** ใชบ้งัคบักบับริษทัท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัของหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  พ.ศ. 

2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น 

 



เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯของ บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน 
บมจ. 

พลาสติค 
และหีบ
ห่อไทย 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ที่ผ่านมา 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1 นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา 36 - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต Mathematical  ไม่ม ี - สามีของนางอาราธนา บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 -ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   Trading and Finance, Cass Business    โลเฮีย ชาร์มา ไม่มี 
 กลุ่มบริษทัฯ  School City University of London   - พ่ีเขยของนาย บริษทัหรือองคก์รอ่ืน 
 -ประธานกรรมการ   สหราชอาณาจกัร    ยาโชวาดนั โลเฮีย 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั 
 -ประธานคณะอนุกรรมการ   - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)    2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง อินเดีย จ ากดั 
 ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   วิศกรรมโยธา University College London     2557 - 2558 กรรมการ Armanset Ltd., สหราชอาณาจกัร 
 -ประธานคณะอนุกรรมการ   สหราชอาณาจกัร       
  บริหารความเส่ียง   - หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี           
 -อนุกรรมการสรรหาและ   214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ          
  ค่าตอบแทน   บริษทัไทย ประเทศไทย          
 -วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง        
  24 เมษายน 2562             
2  นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา 34 - วิทยาศาตร์บณัฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ    ไม่ม ี -ภรรยาของนายเควิน  บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 -กรรมการ   Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศ   คูมาร์ ชาร์มา ไม่มี 
   สหรัฐอเมริกา  -พ่ีชายของนาย บริษทัหรือองคก์รอ่ืน 
   - หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี  ยาโชวาดนั โลเฮีย 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั 
  -วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ    2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง อินเดีย จ ากดั 
  24 เมษายน 2562   บริษทัไทย ประเทศไทย    2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทั อินโดรามา โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
         2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  QAMA Investment Limited 
      2554 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ภูเก็ต เวสเซล โฮลด้ิง จ ากดั 
      2552 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั อินโดรามา รีซอสเซส จ ากดั 
         



ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน 
บมจ. 

พลาสติค 
และหีบ
ห่อไทย 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ที่ผ่านมา 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

3  นายยาโชวาดนั โลเฮีย  32 - Bachelor of Engineering Business    ไม่ม ี -นอ้งชายของนาง  บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 -กรรมการ   Management, Warwick Business School,  อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 
   Warwickshire, สหราชอาณาจกัร  -นอ้งเขยของนาย บริษทัหรือองคก์รอ่ืน 
 -วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   - หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี    เควิน คูมาร์ ชาร์มา 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Medco Plast Co. for Packing &  
  24 เมษายน 2561   214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      Packaging systems (S.A.E.) อียิปต ์
     บริษทัไทย ประเทศไทย    2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส  
      2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินโดรามา โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
      2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตร้ีส์ 
      2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากดั 
      2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ 
      2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินโดรามา รีซอสเซส จ ากดั 
      2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บีคอน เคมีคอลส์ จ ากดั 
      2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ออรัส สเปเชียลลิต้ี จ ากดั 
4  นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ 60 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี   2.93 ไม่มี บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 -ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ   พระจอมเกลา้พระนครเหนือ   ไม่มี 
 กรรมการผูจ้ดัการกลุ่มธุรกิจ  - หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี    บริษทัจ ากดัอ่ืน 
 ในประเทศไทย  51/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั 
 -กรรมการ   บริษทัไทย ประเทศไทย      
 -อนุกรรมการสรรหาและ          
  ค่าตอบแทน          
 -อนุกรรมการก ากบักิจการท่ีดี        
 -อนุกรรมการบริหารความ        
  เส่ียง        
 -วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง        
 24 เมษายน 2562        
         



ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน 
บมจ. 

พลาสติค 
และหีบ
ห่อไทย 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ที่ผ่านมา 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

5 นายอานิล กุมาร์ โคล ิ 59 - ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาการจดัการดา้น ไม่ม ี ไม่มี บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 -หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น   การตลาดมหาวิทยาลยั Pune ประเทศอินเดีย   ไม่มี 
 เทคนิค  - เทคโนโลยีบณัฑิต Harcourt Butler    บริษทัจ ากดัอ่ืน 
 -กรรมการ   Technological Institute มหาวิทยาลยั Kanpur    2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง (บางนา) จ ากดั 
 -อนุกรรมการสรรหาและ   ประเทศอินเดีย    2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ทีแพค แพคเกจจ้ิง อินเดีย จ ากดั 
  ค่าตอบแทน   - หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี     2558 – 2561 รองประธาน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส  
 -อนุกรรมการก ากบักิจการท่ีดี  135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ    กรรมการ   
 -อนุกรรมการบริหารความ  บริษทัไทย ประเทศไทย   2541 – 2558 รองประธาน บริษทั เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
  เส่ียง      กรรมการ   
 -วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง        
  24 เมษายน 2561        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน 
บมจ. 

พลาสติค 
และหีบ
ห่อไทย 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ที่ผ่านมา 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

6  นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ 60 - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์  ไม่ม ี ไม่มี บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 -กรรมการอิสระ  มหาวิทยาลยักรุงเทพมหานคร ประเทศไทย   2558 - ปัจจุบนั กรรมการก าหนด บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
 -ประธานกรรมการตรวจสอบ  - วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต Texas A&M    ค่าตอบแทนและ  
 -อนุกรรมการสรรหาและ  University รัฐเทกซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา    สรรหา  
  ค่าตอบแทน  - หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี    2555 - ปัจจุบนั รองผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) 
   21/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2554 – ปัจจุบนั ประธาน บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
 -วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  บริษทัไทย ประเทศไทย    คณะกรรมการ  
 24 เมษายน 2561  - หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม    ธรรมาภิบาล  
   เอกชนรุ่นท่ี 18/2548 วิทยาลยัป้องกนั   2548 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
   ราชอาณาจกัร ประเทศไทย   2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
   - ประกาศนียบตัร สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่น    และกรรมการ  
   ท่ี 10/2553    ตรวจสอบ  
      2557 - 2561 กรรมการอิสระ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล 
       และประธาน  
       กรรมการ  
       ตรวจสอบ  
      2556 - 2557 กรรมการอิสระ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล 
       และกรรมการ  
       ตรวจสอบ  
       2545 - 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) 
      บริษทัจ ากดัอ่ืน 
       2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บวัหลวง เวนเจอร์ จ ากดั 
        2551 – 2562 กรรมการ บริษทั เดอะ แกรนด ์– ยบีู จ ากดั 
        2544 – 2562 กรรมการ บริษทั โตโยตา้ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย)จ ากดั 
      2544 – 2562 กรรมการ บริษทั ไทย อินโด คอร์ดซ่า จ ากดั 
      2544 – 2562 กรรมการ บริษทั เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ ากดั 



ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน 
บมจ. 

พลาสติค 
และหีบ
ห่อไทย 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ที่ผ่านมา 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

7  นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ 49 - MBA, Sloan School of Management, ไม่ม ี ไม่มี บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 -กรรมการอิสระ   Massachusetts Institute of Technology   2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
 -ประธานกรรมการตรวจสอบ  (MIT), Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา   2543 – ปัจจุบนั รองประธาน บมจ. เอ.เจ. พลาสท ์
 -อนุกรรมการสรรหาและ   - หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี     กรรมการและ  
  ค่าตอบแทน   72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ     กรรมการผูจ้ดัการ  
    บริษทัไทย ประเทศไทย    บริษทัจ ากดัอ่ืน 
 -วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง     ไม่มี 
 27 กุมภาพนัธ์ 2560      
8  นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ 48 - ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ ไม่ม ี ไม่มี บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 -กรรมการอิสระ   และกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้   ไม่มี 
 -ประธานกรรมการตรวจสอบ  - The Executive Management Academy,   บริษทัจ ากดัอ่ืน 
 -อนุกรรมการสรรหาและ   University of California, Los Angeles   2550 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ ากดั 
 ค่าตอบแทน   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์     อาวุโสฝ่าย  
    มหาวิทยาลยั ประเทศไทย     ส่ือสารองคก์ร  
 

  
- บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
ประเทศไทย      

   - หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี       
 -วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  225/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      
 12 ตุลาคม 2558  บริษทัไทย ประเทศไทย      
9 นายชรีนาถ คาสิ 49 - Master’s in Business Administration with  ไม่ม ี ไม่มี บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 -ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  specialization in Marketing, University of    ไม่มี 
 กลุ่มธุรกิจในประเทศอินเดีย  Pune, India   บริษทัจ ากดัอ่ืน 
   - Bachelor’s in engineering with    2550 – 2561 ผูอ้  านวยการ บริษทั Reliance Infrastructure จ ากดั 
 -วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  Polymers from MIT, University of     อาวุโสหวัหนา้  
 11 เมษายน 2561  Pune, India    กลุ่มธุรกิจ  



ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน 
บมจ. 

พลาสติค 
และหีบ
ห่อไทย 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ที่ผ่านมา 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

10. นายนิมิต คิชอ บาเทีย 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม
ธุรกิจประเทศสหรัฐอาหรับ เอ
มิเรตส์ 

37 - Bachelor of Arts in Telecommunications 
with concentrations in Industry and 
Management. 
- School of Telecommunications, Indiana 
University, Bloomington, IN - USA 

ไม่ม ี ไม่มี บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 

บริษทัจ ากดัอ่ืน 
ไม่มี 

11 นายวรพงษ ์วุฒิพฤกษ ์ 47 - ปริญญาโท MBA (Finance & International ไม่ม ี ไม่มี บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 -ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   Business) University of ST. Thomas   2560 – 2560 ประธานเจา้หนา้ บมจ. ไทยโซลาร์เอน็เนอย่ี 
 สายการเงิน  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินการ    ท่ีบริหารสาย  
 -อนุกรรมการก ากบัดูแล  ธนาคาร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    การเงิน  
 กิจการท่ีดี   - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต   2559 – 2560 ผูจ้ดัการ วางแผน บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
 -เลขานุการบริษทั   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     การเงินและภาษี  
 -เลขานุการคณะกรรมการ       บริษทัจ ากดัอ่ืน 
      ไม่มี 
 -วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง      
 9 สิงหาคม 2561      
12. นายซูยก ชิตลงัเก 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
การเงินกลุ่มธุรกิจประเทศ
อินเดีย และสหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ 

39 - Chartered Accountant, The Institute of 
Chartered Accountants of India, India 
- Company Secretary, The Institute of 
Company Secretaries of India, India 

ไม่ม ี ไม่มี บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 

บริษทัจ ากดัอ่ืน 
2557 – 2561 Finance 

Controller 
Huhtamaki PPL Ltd, India 

13. นายคณิต ธนาวุธิไกร 36 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต ไม่ม ี ไม่มี บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 -ผูช่้วยผูอ้  านวยการสาย   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2561 – 2561 ผูช่้วยกรรมการ บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดสัตร้ี 

 บญัชี      ผูจ้ดัการ  
      บริษทัจ ากดัอ่ืน 
 -วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง      2554 – 2561 ผูจ้ดัการ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 24 ธนัวาคม 2561        



 

เอกสารแนบ 1.2 บทบาทและหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท 

  โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “8.3 เลขานุการบริษทั” 

เอกสารแนบ 1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

รายช่ือ TPAC บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง้ (บางนา) จ ากัด บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง้ อินเดีย จ ากัด Sun Packaging Systems (FZC) 
1) นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา X, // X, // X, / X, / 
2) นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา / / /  
3) นายยาโชวาดนั โลเฮีย  /      
4) นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ // /    
5) นายอานิล กุมาร์ โคลิ // / / / 
6) นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ /      
7) นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ /      
8) นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ /      
9) นายวรพงษ ์วุฒิพฤกษ ์       
10) นายชรีนาถ คาสิ        
11) นายนิมิต คิชอ บาเทีย    // 
12) นายซูยก ชิตลงัเก     
13) นายคณิต ธนาวุธิไกร        

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร 

 



เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีบริษทัยอ่ยจ านวน 3 บริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือบริษัท บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

รายช่ือ บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง้ (บางนา) จ ากัด บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง้ อินเดีย จ ากัด Sun Packaging Systems (FZC) 
1) นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา X, // X, / X./ 
2) นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา / /  
3) นายยาโชวาดนั โลเฮีย       
4) นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ //    
5) นายอนิล กุมาร์ โคล ิ // / / 
6) นายสมชยั ไชยศุภรากุล /    
7) นายไฮเทช กุมาร์ มุนดรา   /  
8) นายกนัไฮยาลาล มุนดรา   /  
9) นายนิมิต คิชอ บาเทีย   // 

 

X = ประธานกรรมการ, // = กรรมการบริหาร, / = กรรมการ 



เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้ผูต้รวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ (Compliance) 

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

        บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั 

  ส านกังานตั้งอยูท่ี่ อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 เลขท่ี 11/1 ถนนสาทรใต ้ 

  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย 

  โทรศพัท ์02-034-0000 

  โทรสาร 02-034-0100 

  น าโดย หวัหนา้ผูต้รวจสอบภายใน คุณวีระพงษ ์กฤษดาวฒัน์ 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัทฯ 

นายคณิต ธนาวุธิไกร ด ารงต าแหน่ง หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

 



 

 

 

เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 7 ฉบับ 

โดย 

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั 

เพ่ือทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน และเพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะ 

ออกให้ ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563 

โดย 

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการตรวจประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 



วตัถุประสงคก์ารประเมิน เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบนั เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
หลกัเกณฑก์ารประเมิน  เพื่อก าหนดมูลค่าตลาด 
วิธีการประเมิน วิธีตน้ทุนทดแทน 
ล าดบั
ท่ี 

ประเภท
ทรัพยสิ์น 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์น 
ทะเบียนเคร่ืองจกั /  
เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 

จ านวนเคร่ือง / 
อาคารส่ิงปลูกสร้าง 

ภาระผูกพนั 
วนัท่ี

ประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์น 
ท่ีประเมิน 

1 เคร่ืองจกัร
พร้อมอุปกรณ์ 

เลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 
ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล  
แขวงท่าขา้ม 
เขตบางขนุเทียน  
กรุงเทพมหานคร 

45-323-606-0399, 
0400,0402, ถึง 
0406, 46-323-606-0214 
ถึง 
0219,0222,47-323-606-
0004 ถึง 
0009,54-323-606-0168 
ถึง 
0171,53-323-606-
0082,0084 และ 0085 

27 เคร่ือง ยงัไม่ไดจ้ด
ทะเบียนกรรมสิทธ์ิ 140 
เคร่ือง 
และแมพ่ิมพ ์จ านวน 81 
รายการ 
รวมทั้งหมด 221 รายการ 

ไม่สามารถ
ตรวจสอบได ้

10/01/2563 245,256,000. -บาท 

2 ท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง 

ซอยเทียนทะเล 30 
ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล  
แขวงท่าขา้ม 
เขตบางขนุเทียน  
กรุงเทพมหานคร 

โฉนดที่ดินเลขท่ี 87807 
เน้ือท่ี 3-0-16.5 ไร่ หรือ 
1,216.5 ตารางวา 

อาคารโรงงานพร้อม
ส านกังาน 2 ชั้น และ 
อาคารโกดงัเก็บสินคา้ 1, 2 
และ 3 

ไม่มภีาระผูกพนั
ใด ๆ 

07/01/2563 64,469,500. -  บาท 

3 ท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง 

ซอยเทียนทะเล 30 
ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล  
แขวงท่าขา้ม 
เขตบางขนุเทียน  
กรุงเทพมหานคร 

โฉนดที่ดินเลขท่ี 87813 
เน้ือท่ี 6-0-28 ไร่ หรือ 
2,428 ตารางวา 

จ านวน 5 รายการ ไดแ้ก่  
อาคารโกดงั และอาคาร
ประกอบอื่นๆ  
 

ไม่มภีาระผูกพนั
ใด ๆ 

07/01/2563 85,860,000. - บาท 

4 ท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง 

ซอยเทียนทะเล 30 
ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล  
แขวงท่าขา้ม 
เขตบางขนุเทียน  
กรุงเทพมหานคร 

โฉนดที่ดินเลขท่ี 87806 
เน้ือท่ี 5-3-04.8 ไร่ หรือ 
2,304.8 ตารางวา 

จ านวน 4 รายการ ไดแ้ก่ 
อาคารโรงงาน 2 ชั้น พร้อม
ส านกังาน 4 ชั้น 
อาคารป้อมยาม และอาคาร
โกดงัเก็บสินคา้ 

ไม่มภีาระผูกพนั
ใด ๆ 

07/01/2563 126,884,000. -บาท 

5 ท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง 

เลขท่ี 3/2 ซอยเทียนทะเล 15 
ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล  
แขวงแสมด า 
เขตบางขนุเทียน  
กรุงเทพมหานคร 

โฉนดที่ดินเลขท่ี 74377 
เน้ือท่ี 3-0-00 ไร่ หรือ 
1,200 ตารางวา 

จ านวน 5 รายการ ไดแ้ก่ 
อาคารโรงงาน 
พร้อมส านกังาน, อาคาร
เก็บสินคา้ 
และอาคารประกอบอื่น ๆ 

ไม่มภีาระผูกพนั
ใด ๆ 

07/01/2563 74,099,000. - บาท 

รวมมูลค่าทั้งส้ิน 596,568,500. -บาท 

 

 

 



เอกสารแนบ 5 

-ไม่มี- 


