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 สารจากประธานกรรมการ 

 ธีระพงษ์ อศัวนิวจิติร 
 
 

 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 

ในปีที�ผ่านมาเศรษฐกิจโลกก็ยงัอยู่ในภาวะซบเซา ดูไดจ้ากความตอ้งการการสั�งซื+อสินคา้ของ
ตลาดโลกยงัไม่กระเตื+อง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศผูส่้งออกนํ+ ามนัที�ตอ้งลดค่าใชจ่้ายลงอยา่งมาก สาํหรับ
ประเทศไทยนั+นเศรษฐกิจปีที�ผา่นมาโตอยูป่ระมาณ 3%  แต่เมื�อเทียบกบัประเทศอื�นทั�วโลกแลว้เศรษฐกิจ
ไทยยงัถือว่าดีพอสมควร ดา้นบมจ.ไทยบรรจุภณัฑ์และการพิมพ ์ก็ยงัสามารถเพิ�มยอดขายและเพิ�มผล
กาํไรไดม้ากกวา่ปีที�แลว้ 
 สาํหรับในปี 2560 และปีต่อไป บริษทัฯ มีนโยบายเน้นการลงทุนในดา้นเครื�องจกัร เพื�อให้การ
ผลิตมีประสิทธิภาพ คุณภาพและปริมาณที�มากขึ+น โดยเฉพาะเรื�องการผลิตกล่องบรรจุภณัฑส์าํหรับบรรจุ
อาหารประเภทต่างๆ ซึ� งขณะนี+ เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่จากพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น กลุ่ม 
SUMITOMO ประเทศญี�ปุ่น เป็นตน้ และหวงัว่าในปีนี+ บริษทัฯจะสามารถเพิ�มยอดขาย และผลกาํไรได้
มากกวา่ปีที�ผา่นมา 
 สุดทา้ยนี+  ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ�งศกัดิG สิทธิG ทั+งหลายในสากลโลก จงดลบนัดาลให้
ท่านผูถื้อหุน้จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป. 
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รายงานของคณะกรรมการบริษทั 
 

ภาพรวมฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 
 

สนิทรพัยร์วม ณ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 926.65 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 
932.82 ลา้นบาท ลดลง 6.17 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 0.66 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจาํนวน 56.03ลา้นบาท 
เทยีบกบัปี 2558จาํนวน 99.06 ลา้นบาท ลดลง 43.03 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 43.43 เนื'องจากนําไปใชใ้นการลงทุนซืKอ
เครื'องพมิพ ์8 ส ีเครื'องปะกล่อง เครื'องปะหน้าต่าง และหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด เพิ'มขึKน 1.97 ลา้นบาท เงนิ
ลงทุนในกองทุนเปิดเพิ'มขึKน 20.15 ลา้นบาท  

 

หนีKสนิรวม ณ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 123.02 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั  
129.75 ลา้นบาท ลดลง 6.73 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.19 เงนิรบัแทนค่าบตัรโดยสารของบรษิทัย่อย ลดลง 9.86ลา้น
บาท เจา้หนีKการคา้และเจา้หนีKอื'น เพิ'มขึKน 3.70 ลา้นบาท  
 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 803.62 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 
803.07 ลา้นบาท เพิ'มขึKน 0.55 ลา้นบาท หรอืเพิ'มขึKนรอ้ยละ 0.07 เนื'องจากบรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยมผีลกาํไรเบด็เสรจ็
รวม จาํนวน 11.80 ลา้นบาท และบรษิทัใหญ่มกีารจ่ายเงนิปนัผลปี 2558 จาํนวน 11.25 ลา้นบาท ในปี 2559 

 

รายไดจ้ากขายและใหบ้รกิารปี 2559 เท่ากบั 268.87 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เท่ากบั 267.02 ลา้นบาท 
เพิ'มขึKน 1.85 ลา้นบาท หรอืเพิ'มขึKนรอ้ยละ 0.69 เนื'องจากปรมิาณการขายของบรษิทัย่อยลดลง จาํนวน 5.60 ลา้นบาทจาก
สภาวะทางเศรษฐกจิและการแขง่ขนัทางดา้นธุรกจิสายการบนิ  
 

ตน้ทุนขายและบรกิาร ปี 2559 เท่ากบั 207.66 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 77.23 ของรายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้รกิาร  เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เท่ากบั 204.20 ลา้นบาท เพิ'มขึKน 3.46 ลา้นบาท หรอืเพิ'มขึKนรอ้ยละ 1.69  

 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของปี 2559 เท่ากบั 61.46 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.86 ของรายไดจ้ากการขาย
และใหบ้รกิาร เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เท่ากบั 68.20 ลา้นบาท ลดลง 6.74 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 9.88เนื'องจากผนั
แปรไปตามรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารที'ลดลงจากสภาวะทางเศรษฐกจิ ประกอบกบัมกีารบรหิารจดัการในดา้น
ค่าใชจ้่ายขายและบรหิารที'มปีระสทิธภิาพ 

 

ผลการดาํเนินงานหลงัหกัดอกเบีKยจ่ายและภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลแลว้บรษิทัมกีาํไรสาํหรบัปี* 2559 เท่ากบั 11.84
ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบักาํไรสาํหรบัปี* 2558 เท่ากบั 14.35 ลา้นบาท ลดลง 2.51 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 17.49 อนั
เนื'องมาจากรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารลดลงจากสภาวะทางเศรษฐกจิ 
 

 กาํไรต่อหุน้ปี 2559 เท่ากบั 0.32 บาทต่อหุน้ เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เท่ากบั 0.38 บาทต่อหุน้ 
 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง (Self-Assessment) ทั Kงคณะ สาํหรบัปี 2559 
คณะกรรมการบรษิทั ไดส้รุปผลการประเมนิตนเองทั Kงคณะอยู่ในเกณฑด์ ี
 
 
 

หมายเหตุ : *หมายถงึ กําไรสําหรบัปีที'เป็นสว่นของบรษิทัใหญ่ 
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บรษิทัที'ออกหลกัทรพัย ์   บรษิทั ไทยบรรจุภณัฑแ์ละการพมิพ ์จาํกดั(มหาชน) 
     ชื'อภาษาองักฤษ "THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY 

LIMITED"ชื'อย่อ “TPP” 
ประกอบธุรกจิ    ผลติบรรจุภณัฑด์ว้ยระบบพมิพป้์อนแผ่นแบบประกบฟูกและไม่ประกบฟูก  
       และบรรจุภณัฑส์าํหรบัอาหาร 
ที'ตั Kงสาํนกังานใหญ่      เลขที' 9/9 หมู่ที' 6 ถนนกิ'งแกว้ ตําบลราชาเทวะ อาํเภอบางพล ี                                                                                 
             จงัหวดัสมุทรปราการ 10540               
วนัที'จดทะเบยีน    25 มนีาคม 2537 
เลขทะเบยีนบรษิทัเลขที'  0107537000947 (เดมิเลขที' บมจ. 341)  
ทุนจดทะเบยีน           จาํนวน         375,000,000 บาท 
ชนิดของหุน้            หุน้สามญั       37,500,000 หุน้ 

          มลูค่าหุน้ละ                10 บาท 
                    ทุนชาํระแลว้  375,000,000 บาท 

Home Page              http://www.tpppack.com 
โทรศพัท ์           (662) 175-2201-8 และ (662) 175-2210-7 
โทรสาร            (662) 175-2209    และ (662) 175-2218 

ข้อมูลทั �วไปและข้อมลูสาํคญัอื�น 
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1.ประวติับริษทั 
 ไทยบรรจภุณัฑ์และการพิมพ ์ไดก่้อตั KงขึKนเมื'อวนัที' 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 20 ลา้นบาท 
โดยมผีูถ้อืหุน้ทั Kงหมดเป็นคนไทยซึ'งเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของอุตสาหกรรมดา้นบรรจุภณัฑท์ี'มต่ีออุตสาหกรรมโดยทั 'วไป 
โดยเฉพาะสนิค้าของเดก็เล่นและสนิค้าอื'นๆ ที'ผลติเพื'อการส่งออก โดยเหน็ว่าบรรจุภณัฑ์มสี่วนสาํคญัในการส่งเสรมิการ
ขาย เพราะนอกจากการบรรจุภณัฑท์ี'ดจีะช่วยป้องกนัสนิคา้ภายในกล่องแลว้ยงัมสี่วนในการจูงใจการซืKอและเป็นตวัเพิ'ม
มลูค่าในสนิคา้อกีดว้ย 
 บรษิัทเริ'มทําการผลติในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2527 ในระยะเริ'มแรก บรษิัทได้ดําเนินกจิการ ณ โรงงานเลขที' 
197/129-130 ถนนเพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมเีนืKอที'ประมาณ 2 ไร่ มพีนักงาน
เริ'มแรก 60 คน ทาํการผลติเฉลี'ยเดอืนละ 75 ตนั และมยีอดขายในปีแรกคอืปี พ.ศ. 2527 จาํนวน 24.5 ลา้นบาท และสนิคา้
ส่วนใหญ่จะเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์สําหรบัสนิค้าประเภทของเด็กเล่น โดยเน้นคุณภาพกล่องที'มีความสวยงามและคงทน
แขง็แรง 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิ'มทุนเป็น 40 ลา้นบาท เพื'อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ เนื'องจาก
นโยบายการสง่เสรมิการลงทุนเพื'อการผลติสนิคา้เพื'อการสง่ออกมมีากขึKน บรษิทัไดม้กีารสั 'งเพิ'มเครื'องจกัรที'มปีระสทิธภิาพ
ทนัสมยัมาใชใ้นการผลติ นอกจากนีKบรษิทัไดเ้ริ'มมนีโยบายขยายตลาดโดยการผลติกล่องบรรจุภณัฑส์าํหรบัสนิคา้อุปโภค
และบรโิภคที'ใชภ้ายในประเทศ และจากเหตุผลที'ว่าบรษิทัสามารถผลติกล่องบรรจุภณัฑท์ี'มคุีณภาพดเีป็นที'เชื'อถอืของลกูคา้ 
บรษิทัจงึไดร้บัความไวว้างใจจากบรษิทัผูผ้ลติสนิคา้อุปโภคบรโิภคชั Kนนํา เช่น บรษิทั ลเีวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จํากดั 
บรษิทัคอลเกต-ปาลม์โอลพี (ประเทศไทย) จาํกดั ฯลฯ ใหเ้ป็นผูผ้ลติกล่องผงซกัฟอกขนาดใหญ่ที'ต้องการความแขง็แรงและ
สวยงาม 

เนื'องจากธุรกจิของบรษิทัไดข้ยายตวัไปอย่างมากและลกัษณะของอุตสาหกรรมกล่องบรรจุภณัฑน์ั Kนต้องอาศยัเนืKอ
ที'ในการเกบ็รกัษา ประกอบกบัสถานที'ตั Kงของบรษิทัมปีญัหาในดา้นการขนส่ง ผูบ้รหิารจงึเลง็เหน็ว่าควรจะยา้ยสถานที'ตั Kง
บรษิทั เพื'อใหม้บีรเิวณกวา้งขวางสะดวกในการทาํงานและสามารถรองรบัตลาดที'กาํลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็ ดงันั Kนในปี 2531 
บรษิทัจงึดําเนินการซืKอที'ดนิประมาณ 31.5 ไร่ บรเิวณ ถนนกิ'งแกว้ ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ  
และไดท้าํการก่อสรา้งโรงงานใหม่ขึKนและยา้ยฐานการผลติมาอยู่ที'นี'ทั Kงหมด บรษิทัไดข้ยายกําลงัการผลติเพิ'มขึKนเป็นเดอืน
ละ 300 ตันโดยการสั 'งซืKอเครื'องจกัรพิมพ์ 5 ส ียี'ห้อ KOMORI ซึ'งเป็นเครื'องพิมพ์ที'ควบคุมการทํางานด้วยระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละบรษิทัยงัไดเ้พิ'มเครื'องจกัรอื'นๆ ในสายการผลติใหส้อดคลอ้งครบวงจรกนัดว้ย เช่น เครื'องทําลอนลูกฟูก  
เครื'องป ั gมกล่อง เครื'องตดักระดาษ ตลอดจนเครื'องจกัรอื'นๆทั KงนีKเพื'อให้ผูบ้รโิภคมั 'นใจในคุณภาพและความรวดเรว็ในการ
ผลติ 
 ในปี พ.ศ. 2533 บรษิทัไดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและไดร้บัอนุมตัใิห้
เข้าเป็นบริษัทรบัอนุญาตในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมีปริมาณหลกัทรพัย์รบัอนุญาตครั Kงแรกจํานวนหุ้น 
 5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท บรษิทัไดม้กีารเพิ'มทุนจดทะเบยีนหลายครั Kงเพื'อรองรบัการขยายตวัของบรษิัท จนถึง
ปจัจุบนั บรษิทัมทีุนที'ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้จาํนวน 375 ลา้นบาท   
 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด  และเปลี'ยนชื'อบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากดั กับ
กระทรวงพาณิชยเ์มื'อวนัที' 25 มนีาคม พ.ศ. 2537 โดยมทีะเบยีนเลขที' 0107537000947 (เดมิเลขที'บมจ.341) ปจัจุบนั
บรษิทั ตั Kงอยู่ ณ เลขที' 9/9 หมู่ 6ถนนกิ'งแกว้ ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการบนพืKนที'ขนาด 31.5 ไร่ 
มเีนืKอที'ใชส้อยเฉพาะโรงงาน 12,240 ตารางเมตร มกีาํลงัการผลติ 11,000 ตนัต่อปี มพีนกังานกว่า 300 คน โดยมกีารลงทุน
เครื'องจกัรอุปกรณ์ที'ทนัสมยัขึKน เพื'อรองรบัความตอ้งการของตลาดและเพิ'มขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
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ต่อมาในปี 2550-2551 บรษิทัไดล้งทุนซืKอเครื'องพมิพ ์6 ส ีจาํนวน 2 เครื'องเพื'อพฒันาระบบการพมิพใ์หม้เีทคโนโลยทีี'
ทนัสมยั มคุีณภาพและประสทิธภิาพเพิ'มมากขึKน เพื'อรองรบัความตอ้งการของตลาด จนกระทั 'งปี 2555  
ไดล้งทุนซืKอเครื'องทาํลอนลกูฟูกทั Kงลอนอแีละลอนบ ีเพื'อเพิ'มขดีความสามารถในการผลติกล่องออฟเซท็แบบประกบฟูก 
เป็นจุดแขง็ใหก้บับรษิทัในการขยายโอกาสทางธุรกจิเพิ'มมากขึKน  
 ในปี พ.ศ. 2556 ไดล้งทุนซืKอเครื'อง Computer to Plate (CTP) เพื'อการผลติเพลทภายในบรษิทั สามารถเกบ็
ความลบังานลกูคา้ไดเ้พิ'มความน่าเชื'อถอืและภาพลกัษณ์ที'ดใีหก้บับรษิทั และมโีครงการเพิ'มประสทิธภิาพในการทาํงาน
มากมาย อาทเิช่น โครงการ 5ส. โครงการ Visual Control โครงการ 7 Waste โครงการ Poka Yoke โครงการ Pull 
Production System โครงการ Quick Change Over โครงการปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการแผนกซ่อมบาํรุง โครงการ
ปรบัปรุงระบบ IT โครงการปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน โครงการเดอืนแห่งคุณภาพ โครงการ
พฒันามาตรฐานกระบวนการพมิพอ์อฟเซท็ ซึ'งปจัจุบนัยงัดาํเนินโครงการเพิ'มประสทิธภิาพในการทาํงานดงัที'กล่าวมา 
อยู่อย่างต่อเนื'อง 
 
 ในปี พ.ศ. 2557 ไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการต่างๆ มากมาย ดงันีK 

1. โครงการปรบัปรุงระบบหมุนเวยีนระบายอากาศภายในโรงงาน ดว้ยการตดิตั Kงพดัลมถ่ายเทอากาศ 
ขนาดใหญ่ทั KงสิKน 42 ตวัภายในโรงงาน ทาํใหอ้ากาศภายในโรงงานมกีารระบายอากาศเขา้และออกที'ด ีมี
อากาศหมุนเวยีนภายในที'ด ีทาํใหพ้นกังานรูส้กึถงึอากาศถ่ายเทไดด้ยีิ'งขึKน  

2. โครงการเปลี'ยนหลงัคาโรงงาน2เป็นหลงัคาเมทลัชที เพื'อป้องกนัความรอ้นเขา้สูโ่รงงานมากเกนิไป และ
เพิ'มแสงสว่างในพืKนที'การทาํงาน 

3. โครงการจดัซืKอเครื'องขดัเงาไฟฟ้าใหม่รองรบักบักาํลงัการผลติที'เพิ'มขึKน เพื'อตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ทั Kงคุณภาพและความรวดเรว็ที'มปีระสทิธภิาพดมีากขึKน 

4. โครงการเพิ'มประสทิธภิาพในแต่ละแผนกในสายการผลติมกีารพฒันาอย่างต่อเนื'อง เช่น การบรหิาร
จดัการสตอ็คดว้ยระบบ First in First out (FIFO) และการควบคุมสนิคา้ระหว่างผลติ 

5. โครงการปรบัปรุงแผนกลามเินทและแผนกปะเครื'อง ใหม้กีระบวนการไหลของงานที'มปีระสทิธภิาพ  
ลดความสญูเสยี 

6. จดัทาํโครงการปรบัปรุงโรงงานเพื'อขอรบัรองระบบมาตรฐาน GMP/HACCP และได ้Certificate รบัรอง
ระบบมาตรฐานฯ เมื'อวนัที' 27 มกราคม พ.ศ. 2558  

 
 ในปี พ.ศ. 2558 ไดด้าํเนินการลงทุนในโครงการดา้นความปลอดภยั ดา้นสิ'งแวดลอ้มและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ดา้นการเพิ'มประสทิธภิาพ ลดตน้ทุนและค่าใชจ้่าย ดา้นการพฒันาธุรกจิและเพิ'มประสทิธภิาพดา้นการผลติ และ 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั KงสิKน 5 ดา้น ดว้ยงบประมาณใชไ้ปทั KงสิKนกวา่ 30 ลา้นบาท ดงันีK 
 

1 การลงทุนดา้นความปลอดภยั โดยการตดิตั Kงกลอ้ง CCTV เพื'อความปลอดภยัในทรพัยส์นิขององคก์ร  
      และพนกังาน  
2 การลงทุนดา้นสิ'งแวดลอ้มและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม ดว้ยการปรบัปรุงป้ายชื'อบรษิทั เนื'องจากพีKนทรุด  
      ตวัลง และเจา้หน้าที'รฐัไดท้าํการปรบัฟุตบาทใหส้งูขึKน จงึไดด้าํเนินการปรบัปรุงป้ายชื'อใหม่เพื'อ 
      เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที'ดขีององคก์ร 
3 การลงทุนเพื'อเพิ'มประสทิธภิาพ ลดตน้ทุนและค่าใชจ้่าย ดว้ยการเปลี'ยนเครื'องปรบัอากาศที'มอีายุการใช ้
      งานมานาน และสิKนเปลอืงพลงังาน เพื'อการประหยดัพลงังานที'มากขึKน 
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1. การลงทุนเพื'อพฒันาธุรกจิและเพิ'มประสทิธภิาพดา้นการผลติ ดว้ยการจดัซืKอเครื'องพมิพ ์8 ส ีเพื'อใหง้านดา้น
การพมิพม์คุีณภาพและรองรบัการขยายตวัภาคอุตสาหกรรมที'เพิ'มมากขึKน เพื'อตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ พรอ้มกบัการปรบัปรุงพฒันางานระบบเพื'อรองรบัการตดิตั Kงเครื'องพมิพ ์8 ส ีทั Kง 5 งาน ไดแ้ก่  
งานระบบไฟฟ้า งานระบบลมอดั งานระบบนํKา งานระบบปรบัอากาศในสว่นหน่วยงานพมิพ ์และงานระบบ
พืKนที'ตดิตั Kง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการจัดซืKอเครื'องคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื'อเปลี'ยนเครื'อง
คอมพวิเตอรท์ี'มอีายุการใชง้านนานและเสื'อมสภาพ เพื'อเพิ'มประสทิธภิาพและความรวดเรว็ในการทาํงาน 

 
 ในปี พ.ศ. 2559 บรษิทัไดล้งทุนในเครื'องจกัรเพื'อเพิ'มประสทิธภิาพ และความรวดเรว็ดา้นการผลติ เป็นการ 
รองรบัการขยายตวัของตลาดที'เพิ'มขึKน และลดตน้ทุนการผลติ โดยมกีารลงทุนในเครื'องจกัรเพิ'ม ดงันีK 
 
 
 

-ตวัอย่างภาพ- 
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1. โครงการจดัซืKอเครื'องปะหน้าต่างอตัโนมตั ิ(Window Patching) 

 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการจดัซืKอเครื'องปะอตัโนมตั ิ(Automatic Gluing Machine) ซึ'งสามารถปะงานไดท้ั Kงพมิพอ์อฟเซท และ
แผ่นพมิพอ์อฟเซทประกบฟูก 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนีK บรษิทัยงัไดม้โีครงการความร่วมมอืกบัภาควชิาเทคโนโลยี'การบรรจุและวสัดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ร่วมกบัสาํนักโลจสิตกิส ์กระทรวงอุตสาหกรรม โดยใหก้ารต้อนรบัและเยี'ยมชมโรงงานสาํหรบั
ผูป้ระกอบการใหม่ หรอื SME  เพื'อเป็นการขยายฐานการตลาด นอกจากนีK บรษิทัไดท้ําการปรบัปรุงและตดิตั Kง Fire Alarm 
เพิ'มเตมิ โดยเน้นเรื'องความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
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2. นิติบุคคลที�บริษทัถือหุ้นตั Zงแต่รอ้ยละ 10 ขึZนไป 
 
 บริษทั ทีพีพี อินเตอรเ์นชั �นแนล  จาํกดั (TPPI) 

ชื'อภาษาองักฤษ  TPP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 
ที'ตั Kงสาํนกังาน                        849 อาคารวรวฒัน์ ชั Kน 22 หอ้งเลขที' 2203 ถนนสลีม   

แขวงสลีม เขตบางรกั  กรุงเทพมหานคร 10500 
ประเภทธุรกจิ   เป็นตวัแทนจาํหน่ายบตัรโดยสารเครื'องบนิและขนสง่สนิคา้ทางอากาศ และ

ลงทุนในธุรกจิอื'น  
 ทุนจดทะเบยีน   จาํนวน    100,000,000 บาท 

ชนิดของหุน้    หุน้สามญั      1,000,000 หุน้ 
    มลูค่าหุน้ละ   100 บาท 

 ทุนชาํระแลว้         30,000,000 บาท 
จาํนวนหุน้ที'ถอื   หุน้สามญั         990,000 หุน้ 

 
3. บุคคลอ้างอิงอื�น ๆ  
 (ก)  นายทะเบียน  บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

     อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
      เลขที' 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
      โทร. 02-009-9000 
 
 (ข)  ผูส้อบบญัชี  บรษิทั สาํนกังาน ดร. วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั 
      อาคารภาณุนี หอ้ง 701 ชั Kน 7 เลขที' 518/3ถนนเพลนิจติ 

     กรุงเทพมหานคร 10330 
     โทร. 02-252-2860, 02-255-2518 
 

 (ค)  ที�ปรกึษากฎหมาย 
   -ไม่ม-ี 
 
 (ง)  ที�ปรกึษาทางการเงิน 

      - ไม่ม ี- 
 
(จ)  ที�ปรกึษาหรอืผูจ้ดัการภายใต้สญัญาการจดัการ   

       - ไม่ม ี- 
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บริษทั ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพิมพ ์จาํกดั (มหาชน) 
 ลกัษณะผลติภณัฑห์ลกั คอื ผลติบรรจุภณัฑด์ว้ยระบบพมิพป้์อนแผ่นแบบประกบฟูกและไม่ประกบฟูก และ 
บรรจุภณัฑส์าํหรบัอาหาร ดาํเนินการผลติตามแบบหรอืตวัอย่างที'ลกูคา้กาํหนดมาจงึเน้นภาพลกัษณ์ที'โดดเด่นและสวยงาม  
กระดาษเป็นบรรจุภณัฑท์ี'นิยมใชก้นัมาก สาํหรบับรรจุสนิคา้เพื'ออุปโภคบรโิภคโดยตรง  เนื'องจากราคาเหมาะสม นํKาหนกั
เบา อกีทั Kงสามารถนํามาผลติใหม่ (Recycle) และสามารถนําเสนอไดห้ลายรปูทรง เช่น  ถาดและกล่อง เป็นตน้ ดงันั Kนบรษิทั
จงึไดศ้กึษาวธิกีารที'จะทาํใหบ้รรจุภณัฑก์ระดาษมคีวามสวยงาม โดยใชว้ธิกีารเคลอืบหรอืชุบผวิดว้ยนํKายาวานิชหรอืนํKายา
วอเตอรเ์บส และใชว้ธิกีารขดัเงาดว้ย นํKายาเคลอืบเงา เพื'อใหเ้กดิความเงางามและรกัษาสสีนัของสิ'งพมิพใ์หค้งอยูใ่นสภาพ
เดมิไดย้าวนานและไดท้าํการพฒันากรรมวธิดีงักล่าวจนสามารถนํามาใชก้บัผลติภณัฑข์องบรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ี ผลติภณัฑ์
หลกั และสนิคา้ที'เกี'ยวขอ้งของบรษิทัแบง่เป็น 2 ชนิด คอืกล่องกระดาษออฟเซท็ประกบฟูกและกล่องกระดาษออฟเซท็ไม่
ประกบฟูก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองคก์ร 

เป็นผู้นําธรุกิจในอาเซยีนดา้นบรรจภุณัฑก์ระดาษ 
ดว้ยนวตักรรมในการออกแบบและผลติอยา่งครบวงจร 
ที'มคีณุภาพในระดบัมาตรฐานสากลและเป็นมติรกบั
สิ'งแวดลอ้ม 
 

Performance 
     สรา้งความเป็นเลศิในการปฏบิตังิาน 
Responsibility 
     จติสาํนึกในหน้าที'ความรบัผดิชอบ 
     และมสีว่นร่วมในความเป็นเจา้ของ  
Innovation 
     สูน่วตักรรมดว้ยความเป็นมอือาชพี  
Network 
     ผลกัดนัความร่วมมอืสูเ่ป้าหมาย  
Teamwork 
     เชื'อมั 'นในคณุคา่ของทมีสรา้งพลงัสูอ่นาคต 
 

ดาํเนินธรุกิจดา้นบรรจภุณัฑก์ระดาษ 
อยา่งครบวงจร โดยมพีนัธกจิในการดแูล 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอย่างสมดลุ 
 
� ดาํเนินและขยายธุรกจิใหเ้ตบิโตต่อเนื'องอย่าง

ยั 'งยนื 
� ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
� สามารถสรา้งผลตอบแทนที'ดแีละมกีาํไรอย่าง

ยั 'งยนื  
 

� ยกระดบัสรา้งคุณค่าความพอใจแก่ลกูคา้ 
� นวตักรรมผลติภณัฑแ์ละบรกิารแบบ 

ครบวงจร 
� คุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล 

 

� ส่งเสรมิและพฒันาความสามารถ 
 ใหม้กีารทาํงานแบบมอือาชพี 

� ใหค้วามมั 'นใจในคุณภาพชวีติการทาํงาน 
 แก่พนกังาน 

� เพื'อสรา้งความผกูพนัและการมสีว่นรว่ม 
 ต่อองคก์รอย่างยั 'งยนื 
 

� มุง่สรา้งพนัธมติรบนความรว่มมอืที'ดแีละ 
 พืKนฐานของความเป็นธรรม 

� พฒันาความสมัพนัธ ์เสรมิสรา้งความไวว้างใจ 
� พฒันาศกัยภาพของการดาํเนินธุรกจิ 

ใหเ้ตบิโตร่วมกนัอย่างยั 'งยนื 
 

� ส่งเสรมิกจิกรรมที'เป็นมติรต่อสิ'งแวดลอ้ม 
 และกจิกรรมเพื'อสงัคม 

� มสี่วนรว่มในการพฒันาสงัคมชุมชน 
� ช่วยเหลอืและสนบัสนุนผูด้อ้ยโอกาส 

 
 

ผูถ้ือหุ้น 

ลกูค้า 

คู่ค้า 

พนักงาน 

สงัคม 
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การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั 
 

(ก) การเพิ'มประสทิธภิาพในการทาํงาน 
บรษิทัจดัทาํโครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการผลติอย่างต่อเนื'อง โดยมกีารเปลี'ยนแปลงและพฒันาการที'
สาํคญัในระยะเวลา 4 ปีที'ผ่านมาตั Kงแต่ปี 2556 ถงึ 2559 ดงันีK 
1. โครงการ 5 ส เพื'อเพิ'มผลผลติ โดยบรษิทัไดจ้ดัการใหม้กีารประกวดเพื'อแข่งขนักนัอย่างต่อเนื'อง ทําให้

พนกังานผูป้ฏบิตัไิดม้กีารปรบัปรุงพฒันามากขึKน รวมทั Kงจะไดร่้วมมอืกบักลุ่ม 5 ส ของลูกคา้ เพื'อจะไดม้ี
การปฏบิตัแินวทางเดยีวกนั 

2. โครงการ Visual Control เพื'อลดความสญูเสยีที'แฝงอยู่ในกระบวนการผลติ เพื'อเพิ'มประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลในการผลติ 

3. โครงการ 7 Wastes เพื'อใชเ้ป็นกลไกในการขบัเคลื'อนผลกัดนัใหนํ้าเสนอผลงานที'ไดป้ฏบิตัจิรงิ 
4. โครงการ PokaYoke จดัขึKนเพื'อใหพ้นกังานลดความผดิพลาดจากการปฏบิตังิาน เพื'อกาํหนดแนวทางใน

แต่ละสาเหตุที'เกดิขึKน 
5. โครงการ Pull Production System เพื'อทําใหร้ะบบการไหลของงานดขีึKน ไม่เกดิการสะสมของงานมาก

เกนิจาํเป็น เพื'อลดตน้ทุนการผลติ 
6. โครงการ Quick Change Over เป็นการใหค้วามรูเ้พื'อฝึกผูป้ฏบิตังิานไดว้เิคราะหป์รบัปรุงการทํางานให้

รวดเรว็ขึKน ทาํใหร้ะยะเวลาการทาํงานสั Kนลง 
7. โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื'องทาํนํKาเยน็สาํหรบัเครื'องพมิพ ์เพื'อเพิ'มประสทิธภิาพและคุณภาพ

งานพมิพ ์
8. โครงการเครื'อง Vacuum Pump เพื'อป้องกนัระบบป ั gมไม่ใหม้นํีKาปนเขา้ไปในระบบการพมิพ ์
9. โครงการโปรแกรมบรหิารจดัการแผนกซ่อมบาํรุง (CMMS) เพื'อตรวจสอบและควบคุมการทาํงานไดด้ขีึKน 
10. โครงการปรับปรุงระบบขนย้ายลูกอัดเศษกระดาษเพื'อรอจําหน่าย เพื'อลดจํานวนเที'ยววิ'งของ             

รถโฟลค์ลฟิท ์
11. โครงการปรบัปรุงระบบ IT ของบรษิทั เพื'อเพิ'มประสทิธภิาพในการทํางาน ความรวดเรว็ และความถูก

ตอ้งแม่นยาํของขอ้มลูของหน่วยงานต่างๆ โดยเปลี'ยนมาใชส้ายใยแกว้นําแสง (Fiber Optic Cable) เป็น
สายหลกั (Backbone) ในการรบัสง่ขอ้มลูระหว่างสาํนกังานและส่วนโรงงาน ซึ'งจะช่วยเพิ'มประสทิธภิาพ
และความรวดเรว็ในการรบัส่งขอ้มูล นอกจากนีKได้ปรบัปรุงเครื'องคอมพวิเตอร์แม่ข่าย เพื'อให้มคีวาม
เสถยีรมากขึKน และยงัสามารถรองรบัปรมิาณขอ้มลูที'มมีากขึKนในอนาคต  

12. โครงการ Orientation Program เพื'อใชส้าํหรบัการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
13. โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน เพื'อปรบัปรุงพฒันาการจดัการผลติ สนิคา้

คงคลงั และระบบโลจสิตกิส ์เพิ'มขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
14. โครงการเดอืนแหง่คุณภาพและความปลอดภยัของพนกังาน เพื'อสง่เสรมิดา้นคุณภาพและความ 

ปลอดภยัในการปฏบิตังิานใหก้บัพนกังาน เพื'อพฒันากระบวนการผลติที'มคุีณภาพอย่างยั 'งยนื  
15. โครงการพฒันามาตรฐานกระบวนการพมิพอ์อฟเซท็ไดล้งทุนตดิตั Kงอุปกรณ์ระบบทาํแม่พมิพโ์ดยตรงจาก

คอมพวิเตอร ์ซึ'งจะช่วยลดระยะเวลาการทาํแมพ่มิพ ์และมผีลต่อคุณภาพความคมชดัและสขีองสิ'งพมิพ ์
และลงทุนเครื'องพมิพร์ะบบองิคเ์จทพรอ้มซอฟแวรจ์ดัการส ีเพื'อการผลติปรู๊ฟสทีี'จาํลองสพีมิพข์องแท่น
พมิพ ์ลดเวลาการทาํปรู๊ฟสบีนเครื'องพมิพ ์เพื'อใหง้านพมิพท์ี'ไดม้คีวามสมํ'าเสมอทุกครั Kง 

16. โครงการจดัซืKอเครื'องขดัเงาไฟฟ้าใหม่รองรบักบักาํลงัการผลติที'เพิ'มขึKน เพื'อตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ทั Kงคุณภาพและความรวดเรว็ที'มปีระสทิธภิาพดมีากขึKน 

17. โครงการเพิ'มประสทิธภิาพในแต่ละแผนกในสายการผลติมกีารพฒันาอย่างต่อเนื'อง เช่น การบรหิาร
จดัการสตอ็คดว้ยระบบ First in First out (FIFO) และการควบคุมสนิคา้ระหว่างผลติ 
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บรรจภุณัฑก์ล่องกระดาษ บมจ. ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพิมพ ์(TPP) 100

ตวัแทนจาํหน่ายตั dวโดยสาร
เครื�องบินและขนส่งสินค้าทาง

อากาศ สายการบินโอมาน
บจก. ทีพีพี อินเตอรเ์นชั �นแนล (TPPI) 99

% การถือหุ้นดาํเนินการโดยบริษทักลุ่มธรุกิจ

18. โครงการปรบัปรุงแผนกลามเินทและแผนกปะเครื'อง ใหม้กีระบวนการไหลของงานที'มปีระสทิธภิาพ  
ลดความสญูเสยี 

19. จดัทาํโครงการปรบัปรุงโรงงานเพื'อขอรบัรองระบบมาตรฐาน GMP/HACCP และได ้Certificate รบัรอง
ระบบมาตรฐานฯ เมื'อวนัที' 27 มกราคม พ.ศ. 2558  

20. โครงการปรบัปรุงเครื'องปรบัอากาศที'มอีายุการใชง้านมานาน สิKนเปลอืงพลงังาน เพื'อการประหยดั
พลงังานที'มากขึKน 

21. โครงการลงทุนจดัซืKอเครื'องพมิพ ์8 ส ีเพื'อใหง้านดา้นการพมิพม์คุีณภาพและรองรบัการขยายตวั
ภาคอุตสาหกรรมที'เพิ'มมากขึKน พรอ้มทั Kงตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ 

22. โครงการปรบัปรุงพฒันางานระบบเพื'อรองรบัการตดิตั Kงเครื'องพมิพ ์8 ส ีมทีั KงสิKน 5 งาน ไดแ้ก่ งานระบบ
ไฟฟ้า งานระบบลมอดั งานระบบนํKา งานระบบปรบัอากาศในสว่นหน่วยงานพมิพ ์และงานระบบพืKนที'
ตดิตั Kง เพื'อใหม้คีวามพรอ้มทุกระบบในการรองรบัการตดิตั Kงเครื'องพมิพ ์8 ส ี

23. โครงการลงทุนจดัซืKอเครื'องคอมพวิเตอรใ์หม่ เพื'อเปลี'ยนเครื'องคอมพวิเตอรท์ี'มอีายุการใชง้านมานาน
และเสื'อมสภาพ เพื'อเพิ'มประสทิธภิาพและความรวดเรว็ในการทาํงาน 

24. โครงการลงทุนจดัซืKอเครื'องปะหน้าต่าง (Window Patching) และเครื'องปะอตัโนมตั ิ(Auto Gluing 
Machine) เพื'อเพิ'มประสทิธภิาพ และความรวดเรว็ในการทาํงาน รองรบัปรมิาณงานที'เพิ'มขึKน  
 

 (ข) การพฒันาสภาพแวดลอ้มในโรงงาน 
      บรษิทัไดป้รบัปรุงพฒันาสภาพแวดลอ้มในโรงงาน เพื'อบรรยากาศในการทาํงานที'ด ี ยกระดบัคุณภาพชวีติ
ของพนกังาน เพื'อการทาํงานที'มปีระสทิธภิาพมากขึKน ดว้ยโครงการดงัต่อไปนีK 

1. โครงการปรบัปรุงระบบหมุนเวยีนระบายอากาศภายในโรงงาน ดว้ยการตดิตั Kงพดัลมถ่ายเทอากาศขนาด
ใหญ่ทั KงสิKน 42 ตวัภายในโรงงาน ทาํใหอ้ากาศภายในโรงงานมกีารระบายอากาศเขา้และออกที'ด ี 
มอีากาศหมุนเวยีนภายในที'ด ีทาํใหพ้นกังานรูส้กึถงึอากาศถ่ายเทไดด้ยีิ'งขึKน  

2. โครงการเปลี'ยนหลงัคาโรงงาน 2 เป็นหลงัคาเมทลัชที เพื'อป้องกนัความรอ้นเขา้สูโ่รงงานมากเกนิไป 
และเพิ'มแสงสว่างในพืKนที'การทาํงาน 

3. โครงการปรบัปรุงพืKนที'หอ้งพมิพ ์เพื'อแบ่งใหเ้ป็นสดัสว่น และทาํใหพ้ืKนที'การทาํงานสะอาดตา 
4. โครงการตดิตั Kงกลอ้ง CCTV เพื'อความปลอดภยัในทรพัยส์นิขององคก์รและพนกังาน เพื'อยกระดบั

มาตรการดา้นความปลอดภยั 
5. โครงการปรบัปรุงป้ายชื'อบรษิทั เนื'องจากพืKนที'ทรุดตวัลง และเจา้หน้าที'รฐัมกีารปรบัปรุงฟุตบาทใหส้งูขึKน 

จงึดาํเนินการปรบัปรุงป้ายชื'อบรษิทัใหม่ เพื'อเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที'ดขีององคก์ร 
6. โครงการตดิตั Kง Fire Alarm เพิ'มเตมิ เพื'อความปลอดภยัของชวีติของพนกังานและทรพัยส์นิของบรษิทั 

 
โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุม่บริษทั 
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บริษทั ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพิมพ ์จาํกดั (มหาชน) 
 ลกัษณะผลติภณัฑห์ลกั คอื ผลติบรรจุภณัฑด์ว้ยระบบพมิพป้์อนแผ่นแบบประกบฟูกและไม่ประกบฟูก และ 
บรรจุภณัฑส์าํหรบัอาหารดาํเนินการผลติตามแบบหรอืตวัอย่างที'ลกูคา้กาํหนดมาจงึเน้นภาพลกัษณ์ที'โดดเด่นและสวยงาม  
กระดาษเป็นบรรจุภณัฑท์ี'นิยมใชก้นัมาก สาํหรบับรรจุสนิคา้เพื'ออุปโภคบรโิภคโดยตรง  เนื'องจากราคาถูก นํKาหนกัเบา  
อกีทั Kงสามารถนํามาผลติใหม่ (Recycle) และสามารถนําเสนอไดห้ลายรปูทรง เช่น  ถาดและกล่อง เป็นตน้ ดงันั Kนบรษิทัจงึ
ไดศ้กึษาวธิกีารที'จะทาํใหบ้รรจภุณัฑก์ระดาษมคีวามสวยงาม โดยใชว้ธิกีารเคลอืบหรอืชุบผวิดว้ยนํKายาวานิชหรอืนํKายา 
วอเตอรเ์บส และใชว้ธิกีารขดัเงาดว้ย นํKายาเคลอืบเงา เพื'อใหเ้กดิความเงางามและรกัษาสสีนัของสิ'งพมิพใ์หค้งอยูใ่นสภาพ
เดมิไดย้าวนานและไดท้าํการพฒันากรรมวธิดีงักล่าวจนสามารถนํามาใชก้บัผลติภณัฑข์องบรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ี  
ผลติภณัฑห์ลกั และสนิคา้ที'เกี'ยวขอ้งของบรษิทัแบง่เป็น 2 ชนิด คอืกล่องกระดาษออฟเซท็ประกบฟูกและกล่องกระดาษ
ออฟเซท็ไม่ประกบฟูก 
 

 (1) กล่องกระดาษออฟเซท็ประกบฟูก  (Offset Printing Corrugated Folding Box)   
 มกีรรมวธิกีารผลติโดยการพมิพอ์อฟเซท็เป็นลวดลาย และสสีนัลงในกระดาษแขง็การด์บอรด์หรอืกระดาษขาวหน้า
แป้งแลว้นําไปประกบ (Laminated) กบักระดาษลูกฟูก (Kraft) ซึ'งบรษิทัมกีารผลติกระดาษลูกฟูกลอน B และ E ขึKนอยู่กบั
ความต้องการของลูกค้า ซึ'งส่วนใหญ่กล่องประเภทนีKจะมคีวามแขง็แรง ทนต่อแรงกระแทกได้ด ีโดยนําแผ่นฟูกที'ได้มา
ประกบกบัแผ่นพมิพ ์ต่อจากนั Kนนําไปป ั gม (Diecut) ใหไ้ดรู้ปร่างและขนาดเท่ากบักล่องที'ลูกคา้ต้องการ จากนั KนนําไปขึKนรูป
เป็นกล่องกระดาษ สนิคา้ที'นิยมใชก้ล่องชนิดนีK เช่นกล่องบรรจุของเล่น กล่องบรรจุเครื'องครวั กล่องบรรจุเครื'องใช้ไฟฟ้า 
และกล่องบรรจุเครื'องเสยีง เป็นตน้ 

   
 (2) กล่องกระดาษออฟเซท็ไม่ประกบฟูก (Offset Printing Folding Box)   
 มกีรรมวธิกีารผลติเช่นเดยีวกบักล่องกระดาษประกบฟูก แต่ไม่ต้องผ่านขั Kนตอนการประกบกระดาษลูกฟูกเท่านั Kน  
ส่วนใหญ่ใช้บรรจุสนิค้าอุปโภคบรโิภค เช่น กล่องบรรจุชิKนส่วนอุปกรณ์รถยนต์ที'มขีนาดเลก็ กล่องบรรจุเครื'องใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อเิลคทรอนิคส ์ ผลติภณัฑป์ระเภทอาหารและไม่มกีารรบัแรงกระแทกสงู 

 

 ในปี 2559 ไดม้ผีลติภณัฑท์ี'เพิ'มมากขึKนจากผลติภณัฑห์ลกันอกจากกล่องกระดาษออฟเซท็ประกบฟูกและกล่อง
กระดาษออฟเซท็ไม่ประกบฟูก ยงัมสีายผลติภณัฑท์ี'เพิ'มขึKน ไดแ้ก่ แผ่นฟูก (Corrugated Sheet Board)แผ่นพบั (Leaftlet) 
แผ่นพบัโฆษณา (Brochure) แคตตาลอ็ก (Catalogue) นิตยสาร (Magazine) ปฏทินิ (Calendar) ไดอารี' (Diary) กล่องคาร์
ตนั (Corrugated Master Carton) และแผ่นรองกนักระแทก (Corrugated Papeerboard Cushion / Pad) เป็นตน้ 
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ภาพรวมการประกอบธรุกิจของกลุ่มธรุกิจ 

 
บรษิทั ทพีพี ีอนิเตอรเ์นชั 'นแนล จํากดั 
ใหบ้รกิารจําหน่ายตั �วโดยสารเครื'องบนิและการรบัขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 
and Air Cargo) รายเดยีวในประเทศไทย ซึ'งปจัจุบนัสายการบนิโอมานแอรม์เีสน้ทางใหบ้รกิารระหว่างเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ เอเชยีใต้ ตะวนัออกกลาง และไปสู่
ขนสง่สนิคา้ทางอากาศ  

ในปี 2559 ตลาดยงัคงประสบกบัปญัหาอุปทานมมีากกว่าอุปสงคอ์ย่างต่อเนื'อง สายการบนิจากตะวนัออกกลาง
ยงัคงเพิ'มขนาดของเที'ยวบนิและความถี'เขา้มายงัประเทศไทย เช่น สายการบนิเอมเิรตส์
ใหบ้รกิาร 42 เที'ยวบนิต่อสปัดาหจ์ากกรุงเทพฯ 
ต่อสปัดาหจ์ากกรุงเทพฯ 11 เที'ยวต่อสปัดาหจ์ากภูเกต็ และในปีนีKเองสายการบนิเดยีวกนันีKไดเ้พิ'มเที'ยวบนิจากจงัหวดักร
อีก 4 เที'ยวต่อสปัดาห์ จากเชียงใหม่อีก 
ให้บรกิาร 16 เที'ยวบนิต่อสปัดาห์จากกรุงเทพ
ตะวนัออกกลางอกีหลายสายที'ใหบ้รกิารอย่
Airways, Egypt Air ยิ'งไปกว่านั Kน สายการบนิเอมเิรตสย์งัไดป้รบัเปลี'ยนแบบของอากาศยานเป็นแบบ 
สามารถบรรทุกผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 
เครื'องบนิแบบ A380 เป็นจาํนวน 4 เที'ยวต่อวนั

ถึงแม้ว่าตามสทิธทิางการบินสายการบนิดงักล่าจะมจีุดหมายปลายทางแตกต่างกนั แต่ผู้โดยสารกส็ามารถต่อ
เครื'องไปยงัจุดหมายของตนได้เช่นกนั การเพิ'มจํานวนเที'ยวบินและขนาดของอากาศยานทําให้เกิดที'ว่างเหลอืในแต่ละ
เที'ยวบนิแต่ละวนัมากขึKน จงึก่อให้เกิ
มากมาย ในขณะที'สายการบนิที'บนิดว้ยความถี'ที'น้อยกว่าจาํเป็นตอ้ง

อย่างไรกต็ามเริ'มปรากฏภาพใหเ้หน็แลว้ว่าสายการบนิที'มคีสามถี'สงูและใชร้าคาเป็นตวัจูงใจผูโ้ดยสารเริ'มประสบ
ปญัหาสภาพคล่อง เช่น สายการบนิอทิฮิตัจากประเทศสหรฐัอมิเิรตสใ์หบ้รกิาร 
เที'ยวบนิต่อสปัดาหจ์ากภูเกต็ ซึ'งไดย้กเลกิการใหค่้านายหน้า 
พอใจ และหนัไปใช้สายการบนิอื'นๆที'บนิในเสน้ทางเดยีวกนั นอกจากนีKสายการบนิอทิฮิตัยงัไดย้กเลกิแผนกสํารองที'นั 'ง 
(Reservation Office) ในประเทศไทย โดยหนัไปใชร้ะบบ 

ตน้ปี 2559 สายการบนิแอรเ์อเซยี
ตํ'า ได้เปิดเที'ยวบนิจากสนามบนิสุวรรณภูมไิปมสักตั ประเทศโอมาน สปัดาหล์ะ 
ตอ้งการความประหยดั และเน้นขายในช่วงเทศกา
ทางออกต้องหนัมาใชส้ายการบนิตวัเลอืก หลงัจากที'แอร์เอเซยีเอ๊กซไ์ด้ทําการบนิไปช่วงระยะเวลาหนึ'ง ผลปรากฏว่าไม่
ประสบความสาํเรจ็ทั Kงเที'ยวบนิจากกรุงเทพฯ และจากมสักตั สาเหตุมาจากเที'ยวบนิใชเ้วลานานถงึ 
ค่าธรรมเนียมเพิ'มเตมิมากมายในภายหลงั 
ต่อมาในปลายปี 2559 มสีายการบนิจากตะวนัออกกลางชื'อ 
ใหบ้รกิารสปัดาหล์ะ 14 เที'ยวบนิ โดยบนิตรงสู่กรุงดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์สายการบนิ 
บนิสายการบนิราคาประหยดัหรอืสายการบนิตน้ทุนตํ'าเช่นเดยีวกบัแอรเ์อเซยีเอ๊กซ์

สาํหรบัในปี 2560 สายการบนิโอมานแอรย์งัคงใหบ้รกิารเที'ยวบนิอยู่ที' 
787 ดรมีไลเนอร ์ซึ'งเป็นสายการบนิเดยีวจากตะวนัออกกลางที'ใหบ้รกิารดว้ยเครื'องชนิดนีK ในไตรมาสที' 
พฤษภาคม 2560 สายการบนิโอมานจะเพิ'มเที'ยวบนิอกี 
อากาศยานสวุรรณภูมริวมเป็น 18 เที'ยวบนิต่อสปัดาห ์ตั Kงแต่ปี 
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บรษิทั ทพีพี ีอนิเตอรเ์นชั 'นแนล จํากดั (TPPI) ประกอบธุรกจิเป็นตวัแทนสายการบนิโอมานแอร ์
ใหบ้รกิารจําหน่ายตั �วโดยสารเครื'องบนิและการรบัขนส่งสนิคา้ทางอากาศ (General Sales Agency for Passenger Sales 

รายเดยีวในประเทศไทย ซึ'งปจัจุบนัสายการบนิโอมานแอรม์เีสน้ทางใหบ้รกิารระหว่างเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ เอเชยีใต้ ตะวนัออกกลาง และไปสู่ทวปียุโรป โดยมรีายได้หลกัจากค่านายหน้าในการขายตั �วโดยสารและการรบั

ตลาดยงัคงประสบกบัปญัหาอุปทานมมีากกว่าอุปสงคอ์ย่างต่อเนื'อง สายการบนิจากตะวนัออกกลาง
ยงัคงเพิ'มขนาดของเที'ยวบนิและความถี'เขา้มายงัประเทศไทย เช่น สายการบนิเอมเิรตสจ์ากประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

เที'ยวบนิต่อสปัดาหจ์ากกรุงเทพฯ 14 เที'ยวบนิต่อสปัดาหจ์ากภูเกต็ สายการบนิกา
เที'ยวต่อสปัดาหจ์ากภูเกต็ และในปีนีKเองสายการบนิเดยีวกนันีKไดเ้พิ'มเที'ยวบนิจากจงัหวดักร

เที'ยวต่อสปัดาห์ จากเชียงใหม่อีก 5 เที'ยวบินต่อสปัดาห์ สายการบินอิทิฮตัจากประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์
เที'ยวบนิต่อสปัดาห์จากกรุงเทพ และ 7 เที'ยวบนิต่อสปัดาห์จากภูเก็ต ทั KงนีKยงัไม่นับรวมสายการบนิจาก

ตะวนัออกกลางอกีหลายสายที'ใหบ้รกิารอย่างน้อย 7 เที'ยวบนิต่อสปัดาห์ เช่น Gulf Air, Roya
ยิ'งไปกว่านั Kน สายการบนิเอมเิรตสย์งัไดป้รบัเปลี'ยนแบบของอากาศยานเป็นแบบ 

ผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 450 คนต่อลาํ โดยมใีหบ้รกิารวนัละ 7 เที'ยวบนิ สว่นสายการบนิการต์้าใหบ้รกิารดว้ย
เที'ยวต่อวนั 

ถึงแม้ว่าตามสทิธทิางการบินสายการบนิดงักล่าจะมจีุดหมายปลายทางแตกต่างกนั แต่ผู้โดยสารกส็ามารถต่อ
ตนได้เช่นกนั การเพิ'มจํานวนเที'ยวบินและขนาดของอากาศยานทําให้เกิดที'ว่างเหลอืในแต่ละ

กดิสงครามราคาขึKน เพื'อที'จะใหส้ายการบนิของตนบรรทุกเต็มทุกที'นั 'ง มกีารตดัราคา
มากมาย ในขณะที'สายการบนิที'บนิดว้ยความถี'ที'น้อยกว่าจาํเป็นตอ้งลดราคาของตนลงไปแขง่ขนัได้

อย่างไรกต็ามเริ'มปรากฏภาพใหเ้หน็แลว้ว่าสายการบนิที'มคีสามถี'สงูและใชร้าคาเป็นตวัจูงใจผูโ้ดยสารเริ'มประสบ
ปญัหาสภาพคล่อง เช่น สายการบนิอทิฮิตัจากประเทศสหรฐัอมิเิรตสใ์หบ้รกิาร 16 เที'ยวบนิติ'สปัดาหจ์ากกรุงเทพ

หจ์ากภูเกต็ ซึ'งไดย้กเลกิการใหค่้านายหน้า (IATA Commission) ซึ'งส่งผลใหต้วัแทนขายจํานวนมากไม่
พอใจ และหนัไปใช้สายการบนิอื'นๆที'บนิในเสน้ทางเดยีวกนั นอกจากนีKสายการบนิอทิฮิตัยงัไดย้กเลกิแผนกสํารองที'นั 'ง 

ในประเทศไทย โดยหนัไปใชร้ะบบ Call center แทน 
สายการบนิแอรเ์อเซยีเอ๊กซจ์ากประเทศไทย ซึ'งเป็นสายการบนิราคาประห

ดเที'ยวบนิจากสนามบนิสุวรรณภูมไิปมสักตั ประเทศโอมาน สปัดาหล์ะ 4 เที'ยวบนิ
ตอ้งการความประหยดั และเน้นขายในช่วงเทศกาลของทางตะวนัออกกลางที'สายการบนิต่างๆมกัเตม็ ทําใหผู้โ้ดยสารไม่มี
ทางออกต้องหนัมาใชส้ายการบนิตวัเลอืก หลงัจากที'แอร์เอเซยีเอ๊กซไ์ด้ทําการบนิไปช่วงระยะเวลาหนึ'ง ผลปรากฏว่าไม่
ประสบความสาํเรจ็ทั Kงเที'ยวบนิจากกรุงเทพฯ และจากมสักตั สาเหตุมาจากเที'ยวบนิใชเ้วลานานถงึ 
ค่าธรรมเนียมเพิ'มเตมิมากมายในภายหลงั ทาํใหส้ายการบนิแอรเ์อเซยีเอ๊กซม์แีผนที'จะยกลเกเสน้ทางดงักล่าวในตน้ปี 

มสีายการบนิจากตะวนัออกกลางชื'อ Fly Dubai ซึ'งเป็นสายการบนิบรษิทัลกูของสายการบนิเอมเิรตส ์
เที'ยวบนิ โดยบนิตรงสู่กรุงดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์สายการบนิ 

บนิสายการบนิราคาประหยดัหรอืสายการบนิตน้ทุนตํ'าเช่นเดยีวกบัแอรเ์อเซยีเอ๊กซ ์
สายการบนิโอมานแอรย์งัคงใหบ้รกิารเที'ยวบนิอยู่ที' 14 เที'ยวต่อสปัดาหด์ว้ยเค

ดรมีไลเนอร ์ซึ'งเป็นสายการบนิเดยีวจากตะวนัออกกลางที'ใหบ้รกิารดว้ยเครื'องชนิดนีK ในไตรมาสที' 
สายการบนิโอมานจะเพิ'มเที'ยวบนิอกี 4 เที'ยวต่อสปัดาห ์ทาํใหจ้าํนวนเที'ยวบนิที'ใหบ้รกิารออกจากท่า

เที'ยวบนิต่อสปัดาห ์ตั Kงแต่ปี 2559 เป็นตน้มา โอมานแอรไ์ดเ้พิ'มจาํนวนเที'ยวบนิที'จะเขา้
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ประกอบธุรกจิเป็นตวัแทนสายการบนิโอมานแอร ์(Oman Air) ในการ
General Sales Agency for Passenger Sales 

รายเดยีวในประเทศไทย ซึ'งปจัจุบนัสายการบนิโอมานแอรม์เีสน้ทางใหบ้รกิารระหว่างเอเชยีตะวนัออก
ทวปียุโรป โดยมรีายได้หลกัจากค่านายหน้าในการขายตั �วโดยสารและการรบั

ตลาดยงัคงประสบกบัปญัหาอุปทานมมีากกว่าอุปสงคอ์ย่างต่อเนื'อง สายการบนิจากตะวนัออกกลาง
จากประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

ต่อสปัดาหจ์ากภูเกต็ สายการบนิกาตารใ์หบ้รกิาร 28 ที'ยวบนิ
เที'ยวต่อสปัดาหจ์ากภูเกต็ และในปีนีKเองสายการบนิเดยีวกนันีKไดเ้พิ'มเที'ยวบนิจากจงัหวดักระบี'

เที'ยวบินต่อสปัดาห์ สายการบินอิทิฮตัจากประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์
เที'ยวบนิต่อสปัดาห์จากภูเก็ต ทั KงนีKยงัไม่นับรวมสายการบนิจาก

Gulf Air, Royal Air Jordan, Kuwait 
ยิ'งไปกว่านั Kน สายการบนิเอมเิรตสย์งัไดป้รบัเปลี'ยนแบบของอากาศยานเป็นแบบ Airbus 380 ซึ'ง

เที'ยวบนิ สว่นสายการบนิการต์้าใหบ้รกิารดว้ย

ถึงแม้ว่าตามสทิธทิางการบินสายการบนิดงักล่าจะมจีุดหมายปลายทางแตกต่างกนั แต่ผู้โดยสารกส็ามารถต่อ
ตนได้เช่นกนั การเพิ'มจํานวนเที'ยวบินและขนาดของอากาศยานทําให้เกิดที'ว่างเหลอืในแต่ละ

ดสงครามราคาขึKน เพื'อที'จะใหส้ายการบนิของตนบรรทุกเต็มทุกที'นั 'ง มกีารตดัราคา
ลดราคาของตนลงไปแขง่ขนัได ้

อย่างไรกต็ามเริ'มปรากฏภาพใหเ้หน็แลว้ว่าสายการบนิที'มคีสามถี'สงูและใชร้าคาเป็นตวัจูงใจผูโ้ดยสารเริ'มประสบ
เที'ยวบนิติ'สปัดาหจ์ากกรุงเทพฯ และ 7 
ซึ'งส่งผลใหต้วัแทนขายจํานวนมากไม่

พอใจ และหนัไปใช้สายการบนิอื'นๆที'บนิในเสน้ทางเดยีวกนั นอกจากนีKสายการบนิอทิฮิตัยงัไดย้กเลกิแผนกสํารองที'นั 'ง 

งเป็นสายการบนิราคาประหยดัหรอืสายการบนิต้นทุน
เที'ยวบนิ โดยเน้นกลุ่มนักท่องเที'ยวที'

ลของทางตะวนัออกกลางที'สายการบนิต่างๆมกัเตม็ ทําใหผู้โ้ดยสารไม่มี
ทางออกต้องหนัมาใชส้ายการบนิตวัเลอืก หลงัจากที'แอร์เอเซยีเอ๊กซไ์ด้ทําการบนิไปช่วงระยะเวลาหนึ'ง ผลปรากฏว่าไม่
ประสบความสาํเรจ็ทั Kงเที'ยวบนิจากกรุงเทพฯ และจากมสักตั สาเหตุมาจากเที'ยวบนิใชเ้วลานานถงึ 6 ชั 'วโมงและมกีารเกบ็

สายการบนิแอรเ์อเซยีเอ๊กซม์แีผนที'จะยกลเกเสน้ทางดงักล่าวในตน้ปี 2560 
ซึ'งเป็นสายการบนิบรษิทัลกูของสายการบนิเอมเิรตส ์

เที'ยวบนิ โดยบนิตรงสู่กรุงดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์สายการบนิ Fly Dubai เป็นสายการ

เที'ยวต่อสปัดาหด์ว้ยเครื'องบนิแบบโบอิKง 
ดรมีไลเนอร ์ซึ'งเป็นสายการบนิเดยีวจากตะวนัออกกลางที'ใหบ้รกิารดว้ยเครื'องชนิดนีK ในไตรมาสที' 2 ประมาณเดอืน

เที'ยวต่อสปัดาห ์ทาํใหจ้าํนวนเที'ยวบนิที'ใหบ้รกิารออกจากท่า
เป็นตน้มา โอมานแอรไ์ดเ้พิ'มจาํนวนเที'ยวบนิที'จะเขา้
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กรุงลอนดอนเป็น 2 เที'ยวต่อวนั (14 เที'ยวต่อสปัดาห)์ และในปี 2560 นีKโอมานแอรไ์ดเ้พิ'มจุดหมายปลายทางสาํคญัเพิ'มขึKน
อกีหนึ'งแห่งในยุโรป คอื เมอืงแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ   

นอกจากนีKเป้าหมายกลุ่มลูกค้าในปี 2560 จะมกีารปรบัเปลี'ยนจากกลุ่มนักท่องเที'ยวไปเป็นผูโ้ดยสารในกลุ่มนัก
ธุรกจิ และผูโ้ดยสารเดนิทางเดี'ยวมากขึKน เนื'องจากราคาตั �วที'สงูกว่า และไม่เสยีที'นั 'งไปทั Kงหมดจากการขายในคราวเดยีว 
ทางฝ่ายขายยงัได้มกีารทําสญัญาการใช้บรกิารสายการบนิโอมานกบับรษิัทชั Kนนําหลายๆบรษิัท ในเสน้ทางสู่ตะวนัออก
กลางและยุโรปเป็นหลกั ในปีนีKจะมกีารร่วมมอืมากขึKนกบับรษิทัที'ทาํธุรกรรมออนไลน์ เนื'องจากแนวโน้มผูโ้ดยสารส่วนหนึ'ง
ได้เกดิความเปลี'ยนแปลงหนัไปใช้วธิจีองและซืKอบตัรโดยสารผ่านอนิเตอรเ์นต ซึ'งโครงการนีKได้เริ'มทําแล้วตั Kงแต่ปี 2559 
ดงันั Kน ในปี 2560 นีKจงึเป็นการเกบ็ยอดที'มาจากปีที'แลว้ 

สาํหรบัดา้นขนสง่สนิคา้ทางอากาศ (Air Cargo) นั Kนสายการบนิโอมานแอรเ์องกไ็ดเ้ตรยีมความพรอ้มในการบรกิาร
อย่างตรงต่อเวลา ทั Kงยงัเพิ'มเตมิระบบความปลอดภยัในการขนส่งสนิคา้อย่างเตม็ที' และจํานวนเที'ยวบนิที'เพิ'มขึKนมาอกี  4 
เที'ยวต่อสปัดาห ์จะทาํใหก้ล่มลกูคา้ของบรษิทัเชื'อมั 'นในการบรกิารขนสง่ทางอากาศของสายการบนิโอมานแอรเ์พิ'มมากขึKน
ดว้ย 

จากปจัจยัต่างๆที'กล่าวมาจึงมคีวามเป็นไปได้สูงที'ตวัเลขยอดขายในปี 2560 จะเพิ'มจากปีที'แล้วอีกประมาณ  
20-25% 

 
การตลาดและการแข่งขนั 

ในปี 2559 บรรจุภณัฑก์ระดาษมปีรมิาณการผลติและจาํหน่ายรวมปรบัตวัเพิ'มขึKน โดยมปีรมิาณการผลติทั Kงปี
ประมาณ 2,130,130 ตนั และปรมิาณการจาํหน่ายรวมประมาณ 2,127,969 ตนั ทั KงนีK เมื'อเทยีบกบัปีก่อนปรมิาณการผลติ
และจาํหน่ายปรบัตวัเพิ'มขึKน คดิเป็นรอ้ยละ 1.01 และ 0.74 ตามลาํดบั ปจัจยัหลกัมาจากการขยายตวัของภาวะเศรษฐกจิ
ในช่วงครึ'งปีหลงัรวมทั Kงการสง่ออกที'ขยบัตวัเพิ'มขึKนในหมวดสนิคา้ต่างๆทั Kงหมวดสนิคา้อเิลก็โทรนิกสแ์ละสนิคา้อาหารแปร
รปู มกีารชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิโลกโดยเฉพาะจนี และตลาดเกดิใหม่  การลงทุนและการคา้ระหว่างประเทศมแีนวโน้ม
ซบเซา ทาํใหท้ศิทางของเศรษฐกจิไทยมทีศิทางแผ่วลง ตน้ทุนการผลติ/ค่าครองชพีมแีนวโน้มปรบัตวัเพิ'มสงูขึKนอย่าง
ต่อเนื'อง สหภาพยโุรปตดัสทิธพิเิศษทางการคา้ (GSP) รวมทั Kงประเทศจนีปรบันโยบายเศรษฐกจิโดยพึ'งพาสนิคา้ในประเทศ 
และลดการนําเขา้ รวมไปถงึความตกตํ'าของราคาสนิคา้เกษตร ปจัจยัต่างๆ เหล่านีKสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการเพิ'ม
ยอดขายในกลุ่มลกูคา้รายหลกั และกลุ่มลกูคา้รายใหมข่องบรษิทัที'ตั Kงเป้าหมายไวด้ว้ยเช่นกนั ทั KงนีKยงัมปีจัจยัเสี'ยงจากความ
ผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิโลกและความไมแ่น่นอนทางการเมอืง ซึ'งอาจทาํใหภ้าวะเศรษฐกจิภาพรวมและอุตสาหกรรม
บรรจุภณัฑไ์มข่ยายตวัตามคาดทาํใหม้ผีลกระทบต่อภาวะการลงทุนภาคเอกชนและการบรโิภคจบัจ่ายใชส้อย
ภายในประเทศลดลงอกีดว้ย 

 
ในสว่นของลกูคา้เองเมื'อไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิที'ชะลอตวัเช่นนีK จงึมแีนวทางที'จะลดตน้ทุนเพื'อใหส้ามารถ

แขง่ขนัไดท้ั Kงในตลาดในประเทศและสง่ออก รวมทั Kง AEC ที'จะเริ'มเกดิขึKนในปี 2559 จงึไดข้อความร่วมมอืจาก Supplier 
เพื'อขอ Cost Down หรอืหาแนวทางที'จะชว่ยลดตน้ทุน และมลีกูคา้บางรายที'ยอดสง่ออกไปต่างประเทศลดลง เนื'องจาก 
สภาวะเศรษฐกจิโลก จากปจัจยัดงักล่าวขา้งตน้สง่ผลกระทบต่อยอดขาย ทาํใหย้อดขายลดลง 
 

 จากการที'บรษิทัฯ ไดก้ารรบัรองระบบ GMP และ HACCP และแผนการเพิ'มเครื'องพมิพแ์ละเครื'องจกัรใหม่เพื'อ
รองรบัยอดขายในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ ทาํใหบ้รษิทัมลีกูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร, เครื'องดื'ม, สนิคา้อุปโภคบรโิภค 
และเครื'องสาํอาง เพิ'มเตมิ ถงึแมบ้รษิทัจะไดร้บัผลกระทบจากที'กล่าวมาแลว้ขา้งตน้  บรษิทัจงึหาแนวทางลดตน้ทุนในการ
สั 'งซืKอวตัถุดบิและลดตน้ทุนในสว่นการผลติของโรงงานใหล้ดลงประมาณ 5-10% รวมทั Kงปรบัปรุงคุณภาพสนิคา้ เพื'อให้
บรษิทัฯ เตบิโตกา้วหน้าอย่างถาวรและมั 'นคง 

หมายเหตุ : ขอ้มลูจากศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ  

การจดัหาเป็นตวัขบัเคลื'อนที'สาํคญัของโซ่อุปทาน (Supply Chain) และเป็นสว่นหนึ'งของกลยทุธใ์นการเพิ'ม 
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิ ในสภาวะที'อตัราแลกเปลี'ยนผนัผวนมาก สง่ผลกระทบต่อราคาวตัถุดบินําเขา้   
จงึตอ้งหาพนัธมติรคู่คา้จากแหล่งผูผ้ลติในประเทศ ใหอ้ยูใ่นฐานะหุน้สว่นที'สามารถร่วมกนับรหิารความเสี'ยงของการ 
ขาดแคลนวตัถุดบิ การตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กรปูแบบอยา่งรวดเรว็ รวมถงึองคค์วามรูจ้ากแหล่งขอ้มลูระบบ
สารสนเทศ และทาํใหเ้กดิตน้ทุนที'ยอมรบัร่วมกนัได ้อนัก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ทั Kงสองฝา่ย โดยมแีผนดาํเนินงาน  
ดงันีK 

� รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูปรมิาณซืKอร่วมกบัฝา่ยขายและการตลาด และฝา่ยวางแผนและควบคุมการผลติ 
เพื'อทาํแผนซืKอล่วงหน้า 

� จดัประชมุทบทวนแผนสั 'งซืKอทุกเดอืน 
� เจรจาต่อรองสั 'งกระดาษเกบ็สต๊อคแต่ทยอยตดัจ่ายตามจาํนวนที'ใชง้านจรงิ 
� วเิคราะหส์ถานะการณ์ราคาล่วงหน้าจากตลาดภายในและต่างประเทศ 
� ควบคุมความเสถยีรของราคาวตัถุดบิหลกัแต่ละไตรมาส 
� เพิ'มโรงงานผูผ้ลติและจาํหน่ายวตัถุดบิหลกัจากต่างประเทศ 
� จดัทาํอตัราสว่นลดมลูค่ายอดซืKอประจาํปี  
� กาํหนดทศิทางการประเมนิใหส้อดคลอ้งกบันโยบายคุณภาพ 
� จดัทาํแบบประเมนิและแผนการตรวจเยี'ยมผูข้าย 
� ประเมนิผลงานผูข้ายที'ผ่านการคดัเลอืก  

 
กระบวนการผลิตหรอืการกาํจดัวตัถดิุบเหลือใช้ที�มีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  
      1. การจดัทาํระบบการจดัการดา้นสิ'งแวดลอ้ม ISO14001 : 2004 ทางบรษิทัไดม้กีารตรวจประเมนิไปเมื'อวนัที' 
15 มถุินายน 2559 ผลการตรวจประเมนิบรษิทัผ่านการรบัรองมาตรฐาน ISO14001 : 2004  

 
 

           2. การจดัทาํระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ทางบรษิทัไดม้กีารตรวจประเมนิไปเมื'อวนัที' 15มถุินายน 
2559  ผลการตรวจประเมนิบรษิทัผ่านการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
            3. การจดัทาํระบบมาตรฐาน GMP/HACCP บรษิทัไดผ่้านการรบัรองระบบมาตรฐาน GMP/HACCP แลว้
ตั Kงแต่วนัที' 25พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 
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    4. การจดัการดา้นขยะของเสยีที'ตอ้งมกีารควบคุมตามกฎหมายก่อนการนําออกนอกบรษิทั และไดจ้ดัทําบนัทกึ
การควบคุมการจดัการขยะของเสยีใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
    5. การจดัทาํแผนงานดา้นสิ'งแวดลอ้ม ( ENVIRONMENTAL PLAN ) ประจาํปี 2559 
   วตัถุประสงค ์ : เพื'อรกัษาและธาํรงคไ์วใ้นสว่นของการจดัการดา้นสิ'งแวดลอ้ม ISO14001:2004 
   เป้าหมาย : เพื'อลดและควบคุมสิ'งที'มผีลกระทบต่อสิ'งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
 

No. 
 

Activities 

1. จดัใหม้กีารอบรมเรื'องการจดัการขยะและของเสยี 
2. ดแูล ตดิตาม ตรวจสอบระบบบาํบดันํKาเสยีเพื'อใหม้ปีระสทิธภิาพในการทาํงาน 
3. วเิคราะหนํ์KาเสยีจากระบบบาํบดันํKาเสยีทางเคมแีละทางชวีภาพ เพื'อใหผ้ลการวเิคราะหนํ์Kาเสยีเป็นไป

ตามมาตรฐานกาํหนด 
4. ตดิตามผลและตรวจสอบการทาํงานของระบบบาํบดัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
5. การควบคุมและตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมและนําสง่กาํจดั 
6. ดแูลตดิตาม ตรวจสอบนํKาดื'ม เพื'อใหม้คุีณภาพสาํหรบัพนกังาน 
7. จดัใหม้โีครงการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน เช่น นํKา ไฟฟ้า และนํKามนั เป็นตน้ พรอ้มทั Kงใหค้วามรูด้ว้ย

การจดัอบรมพนกังาน ประเมนิผล และตรวจตดิตาม แสดงผลโดยการตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ 
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1. ความเสี�ยงในเรื�องวตัถดิุบ 
 บรษิทัประกอบธุรกจิผลติบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษพมิพอ์อฟเซท็ ที'ใชใ้นการบรรจุสนิคา้โดยตรง วตัถุดบิหลกัที'ใช้
จะเป็นกระดาษกล่องขาวเคลอืบแป้ง เพื'อนํามาพมิพส์อดสเีพิ'มมูลค่าใหก้บัตวัสนิคา้ที'จะใชบ้รรจุใส่ในบรรจุภณัฑด์งักล่าว 
วตัถุดบิที'นํามาใชโ้ดยสว่นใหญ่เป็นกระดาษที'มาจากเยื'อใยของพชื ซึ'งเยื'อที'ผลติไดใ้นประเทศจะเป็นเยื'อใยสั Kน ซึ'งไม่เหมาะ
กบัการผลติกระดาษต้องใชเ้ยื'อใยยาวที'ต้องนําเขา้ 100% จากต่างประเทศ รวมทั Kงราคาเศษกระดาษที'เป็นวตัถุดบิหลกัใน
การผลติกระดาษมกีารปรบัเปลี'ยนขึKนกบั Demand และ Supply ของสภาวะตลาดโลก อกีทั Kงผูผ้ลติกระดาษในประเทศมี
น้อยราย ทาํใหก้ารเจรจาต่อรองดว้ยขอ้จาํกดัดงักล่าวนีKทําใหร้าคากระดาษมกีารปรบัเปลี'ยนเพิ'มสงูอยู่เสมอ และบางครั Kงมี
วตัถุดบิขาดตลาดเนื'องจากปรมิาณการผลติไม่เพยีงพอเมื'อมผีูต้อ้งการใชเ้พิ'มมากขึKน 

 

2. ความเสี�ยงจากการไมป่ฏิบติัตามสญัญา 
 ความเสี'ยงจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญาเกดิจากกรณีที'คู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้กําหนดในสญัญาซึ'งจะก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่บรษิทั และบรษิทัย่อย   
 ความเสี'ยงเกี'ยวกบัการกระจุกตวัของสนิเชื'อซึ'งเกดิขึKนจากลกูหนีKการคา้มน้ีอยเนื'องจากบรษิทัมลีกูหนีKจาํนวนมาก
ราย และกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
 

3. ความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบีZย 
 บรษิทัมคีวามเสี'ยงจากอตัราดอกเบีKยเงนิกูต้ํ'า เนื'องจากบรษิทัมเีงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชยจ์ํานวนน้อยไม่ส่งให้
เกดิผลเสยีหายแก่บรษิัท และบรษิัทย่อยในงวดปจัจุบนัและงวดต่อๆ ไป บรษิัทและบรษิัทย่อยคาดว่าจะสามารถบรหิาร
ความเสี'ยงที'เกดิขึKนได ้เนื'องจากบรษิทัไดม้กีารวางแผน และตดิตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 
 

4. ความเสี�ยงจากการแข่งขนัที�เพิ�มสูงขึZน 
เนื'องจากการขยายตวัของสภาวะเศรษฐกจิ และการปรบัเปลี'ยนความต้องการของผูบ้รโิภค และผูผ้ลติสนิคา้เพิ'ม

มากขึKน เนื'องจากธุรกจิสิ'งพมิพห์ดตวัลง ผูป้ระกอบการจงึหนัมาทําธุรกจิบรรจุภณัฑเ์พิ'มมากขึKนเป็นสาเหตุใหส้ภาวะการ
แขง่ขนัในธุรกจิเพิ'มสงูขึKน และมคีวามซบัซอ้นยิ'งขึKน  ซึ'งมผีลกระทบต่อรายไดข้องบรษิทั  และโครงสรา้งตน้ทุนในการผลติ 

 
5. ความเสี�ยงจากการลงทุน 
 บรษิทัไดม้แีนวทางการลงทุนทั Kงระยะสั Kนและระยะยาว สาํหรบัการลงทุนในหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด
นั Kน ซึ'งการลงทุนดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่องบการเงนิ เนื'องจากขึKนอยู่กบัราคาหลกัทรพัยท์ี'ลงทุน สภาวะของตลาดรวมถงึ
เศรษฐกจิของประเทศ  รายละเอยีดการลงทุนหลกัทรพัยร์ะยะสั Kนและระยะยาว

 
 

ปัจจยัความเสี�ยง 
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6. ความเสี�ยงจากการประกอบธรุกิจในสายผลิตภณัฑอื์�น 
 จากการที'บรษิัทได้ดําเนินธุรกิจในสายผลิตภณัฑ์อื'นนั Kน ธุรกิจดงักล่าวอาจมีปจัจยัความเสี'ยงทั Kงทางด้านการ
แขง่ขนัที'สงู ทั Kงทางดา้นการตลาด ราคาและตน้ทุน ทั KงนีKเพื'อการลดความเสี'ยงและเป็นการบรหิารจดัการที'ด ีบรษิทัจงึไดท้ํา
การคดัเลอืกทีมงานและพฒันาผู้บริหารที'มปีระสบการณ์ในการจดัการ วางแนวนโยบายทางการตลาด เพื'อรองรบัการ
แข่งขนัที'สูงขึKนเรื'อยๆ เพิ'มส่วนแบ่งทางการตลาดรวมถึงมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื'อง ทั KงนีKเพื'อให้
สามารถแขง่ขนัได ้

 

แนวทางแก้ไข 
1. ในสว่นของราคาวตัถุดบิที'เพิ'มขึKน ซึ'งจะสง่ผลกระทบต่อตน้ทุนการผลติที'เพิ'มสงูขึKนตามนั Kนบรษิทัไดส้รรหาแหล่ง

ผลติที'มคุีณภาพที'ทดัเทยีมกนัไวห้ลายแหล่ง เพื'อป้องกนัการขาดแคลนวตัถุดบิ และเกดิปญัหาการผกูขาดดา้น
ราคา จงึตอ้งหาพนัธมติรคู่คา้จากแหล่งผูผ้ลติทั Kงในประเทศและต่างประเทศ ใหอ้ยู่ในฐานะหุน้สว่นที'สามารถ
ร่วมกนับรหิารความเสี'ยงของการขาดแคลนวตัถุดบิ การตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กรปูแบบอย่างรวดเรว็ใน
ขณะเดยีวกนักไ็ดพ้ยายามลดตน้ทุนการผลติโดยการเพิ'มประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ โดยมกีารพฒันาดา้น
การผลติ และตน้ทุนอย่างต่อเนื'อง เช่นไดเ้น้นโครงการบรหิารคุณภาพ ISO 9001 Version 2008 และตดิตั Kงระบบ
ประมวลผลขอ้มลูการผลติและแผนการผลติหรอื APS (Advance Planning & Scheduling) โดยไดเ้น้นที'การวาง
แผนการผลติในแต่ละขั Kนตอนใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการที'แทจ้รงิของลกูคา้ การตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ที'เปลี'ยนแปลงตลอดเวลา ทั Kงทางดา้นปรมิาณ และระยะเวลา (กาํหนดสง่สนิคา้)  ตลอดจนเพิ'ม
ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการ ตดิตาม ควบคุม การผลติอย่างใกลช้ดิ ซึ'งจะสง่ผลใหก้ารผลติใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูขึKน ลดความสญูเสยี ลดตน้ทุนการผลติ และสามารถกาํหนดการสั 'งซืKอวตัถุดบิในปรมิาณที'
เหมาะสม และพอเพยีงต่อการผลติ โดยใหม้ตีน้ทุนการผลติตํ'าสดุ 

2. บรษิทัไดล้ดความเสี'ยงเกี'ยวกบัสนิเชื'อซึ'งเกดิจากการกระจุกตวัลูกหนีKการคา้  พยายามขยายฐานลูกคา้ใหม้ากขึKน
จากปจัจุบนั และมกีารเลอืกสรรลกูคา้ที'มฐีานะการเงนิที'ด ีมปีระวตักิารดําเนินธุรกจิที'ด ีโดยจะเน้นถงึสภาพความ
มั 'งคงทางการเงนิ และความสามารถในการชาํระหนีKของลกูคา้ โดยกระจายธุรกจิไปยงัลูกคา้ที'มคุีณภาพสงูเพื'อลด
ความเสี'ยงในดา้นลกูหนีKดอ้ยคุณภาพ สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที'แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ราคาตามบญัชี
ของสนิทรพัยด์งักล่าวไดห้กัสาํรองต่างๆ แลว้ เพื'อใหเ้ป็นราคายุตธิรรมโดยประมาณ โดยสาํรองดงักล่าวถอืเป็น
มลูค่าสงูสดุของความเสี'ยงที'จะเกดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

3. บรหิารทรพัยส์นิ และเงนิลงทุนของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ โดยใชเ้ครื'องมอืบรหิารความเสี'ยงดา้นต่างๆ เช่น 
การป้องกนัความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน ฝากเงนิลงทุนระยะสั Kนกบัสถาบนัการเงนิที'ไดร้บัการรบัรองจากรฐับาล
นอกจากนีK บรษิทัได้มกีารมอบหมายใหผู้้ที'เป็นผู้เชี'ยวชาญในการบรหิารจดัการลงทุนเป็นผู้ดูแล ทั KงนีKโดยมกีาร
กําหนดนโยบายการลงทุนและเป้าหมายไวอ้ย่างชดัเจน โดยมุ่งหวงัใหไ้ดร้บัผลตอบแทนสูงสุดตามสภาวะตลาด
และดแูลเพื'อใหไ้ดผ้ลประโยชน์สงูสดุ ทั KงนีK บรษิทัไดม้กีารควบคุมดแูลเพื'อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที'กาํหนดไวอ้ย่าง
เคร่งครดัและต่อเนื'อง 

4. กระจายธุรกจิหลกัของบรษิทัออกไปยงัธุรกจิในแนวอื'นๆ และเนื'องจากภาวะการแขง่ขนัที'ทวสีงูขึKน จงึไดม้แีนว
ทางแกไ้ขดว้ยการพฒันาผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัใหม้คุีณภาพที'ดขี ึKนควบคุมตน้ทุนการผลติใหเ้หมาะสม เพื'อ
เพิ'มศกัยภาพในการแขง่ขนั และทาํการสรรหาผลติภณัฑใ์หม่ๆ เขา้มาเสรมิ เพื'อสรา้งแนวการคา้ตลาดใหม ่

 
 บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นอย่างยิ'งเพื'อสามารถป้องกนัและ
บรหิารจดัการความเสี'ยงต่อทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยอนัเกดิจากการนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีํานาจบรษิทั
ไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงานและภารกจิเพื'อการนีKไวช้ดัเจน เพื'อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานและสามารถวดัผลได ้  
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โดยในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครั Kงที' 1/2559 เมื'อวนัที' 26 กุมภาพนัธ ์2559 มกีรรมการที'เป็นกรรมการตรวจสอบ
เขา้ร่วมประชมุดว้ยนั Kน  คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิระบบการควบคุมภายในโดยพจิารณาขอ้มลูในแบบประเมนิ  
เพื'อประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 5 ดา้น คอื (1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) (2) การ
ประเมนิความเสี'ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการ
สื'อสารขอ้มลู (Information & Communication) และ (5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities)   
(ซึ'งไดส้รุปในหวัขอ้การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสี'ยงหน้า 21) 
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 บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นอย่างยิ'งเพื'อสามารถป้องกนัและ
บรหิารจดัการความเสี'ยงต่อทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยอนัเกดิจากการนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีํานาจบรษิทั
ไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงานและภารกจิเพื'อการนีKไวช้ดัเจน เพื'อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานและสามารถวดัผลได ้ พอ
สรุปไดด้งันีK 
 1. ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั Kงที' 1/2559 เมื'อวนัที' 26 กุมภาพนัธ ์2559 โดยมกีรรมการที'เป็น
กรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ยนั Kน  คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิระบบการควบคุมภายในโดยพจิารณาขอ้มลูใน
แบบประเมนิ เพื'อประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 5 ดา้น คอื (1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control 
Environment) (2) การประเมนิความเสี'ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities)  
(4) ระบบสารสนเทศและการสื'อสารขอ้มลู (Information & Communication) และ (5) ระบบการตดิตาม (Monitoring 
Activities)  โดยคณะกรรมการเหน็ว่า บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในองคก์รและการประเมนิความเสี'ยง เรื'องการทาํ
ธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  กรรมการ  ผูบ้รหิาร  หรอืผูท้ี'เกี'ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อย่างเพยีงพอและเหมาะสม สาํหรบั
การควบคุมภายใน ในหวัขอ้อื'นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิทัมกีารควบคุมภายในที'ครบถว้น
แลว้เช่นกนั  
 2. จดัโครงสรา้งองคก์รที'จะช่วยใหฝ้า่ยบรหิารสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยการแบ่งสายงาน
ธุรกจิออกเป็น 3 สายงานที'ครอบคลุมสายงานบรหิารสายงานพฒันาธุรกจิ และสายงานปฏบิตักิารมผีูจ้ดัการทั 'วไปดแูลในแต่
ละสายงาน และรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการ แสดงถงึการมสีายบงัคบับญัชาที'ควบคุมได ้ บรษิทัไดก้าํหนดภาระหน้าที' 
อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารไวอ้ย่างชดัเจน มกีารแบ่งแยกหน้าที'ของผูป้ฏบิตังิาน  ผูต้ดิตามควบคุม
และการประเมนิผลออกจากกนั  เพื'อใหเ้กดิการถ่วงดุลและเพื'อการตรวจสอบระหว่างกนัได ้ ทั Kงยงัทาํใหเ้กดิความโปร่งใสใน
การปฏบิตังิานและป้องกนัการกระทาํที'ไม่สจุรติ  หรอืไม่คาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั 
 3. บรษิทัจะควบคุมดแูลบรษิทัยอ่ย โดยการสง่กรรมการของบรษิทัเขา้เป็นตวัแทนของบรษิทัในคณะกรรมการของ
บรษิทัย่อย ถา้หากบรษิทัย่อยมกีารดาํเนินกจิการใดที'อาจกระทบต่อบรษิทัโดยตรงแลว้ ใหนํ้าเรื'องที'เกดิขึKนแจง้หรอืเสนอต่อ
ที'ประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพื'อรบัทราบ เช่น การลงนามในสญัญาเพื'อร่วมทุนหรอืเขา้ประมลูและบรหิารโครงการต่างๆ
เพื'อสามารถป้องกนัและบรหิารจดัการความเสี'ยงต่อทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยอนัเกดิจากการนําไปใชโ้ดยมชิอบ
หรอืโดยไมม่อีาํนาจ  
 4. บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าที'พจิารณาความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั  
โดยทาํการทบทวนประสทิธภิาพและประสทิธผิลการกาํกบัและตรวจสอบของบรษิทัตามระยะเวลา  โดยเน้นการพจิารณา
ระบบการควบคุมภายใน  ควบคุมการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของทางราชการและประกาศของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหากมปีระเดน็ที'ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขจะรายงานต่อผูบ้รหิารบรษิทั เพื'อสั 'งการใหผู้บ้รหิาร
สายงานที'รบัผดิชอบดาํเนินการแกไ้ขต่อไป 
  

 
 
 
 
 
 
 

การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 
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 ลกัษณะสาํคญัของทรพัยส์นิถาวรหลกัที'บรษิทัและบรษิทัย่อยใชใ้นการประกอบธุรกจิซึ'งทรพัยส์นิทั Kงหมดตดิตั Kงอยู่
ในบริษัทในบริเวณเดียวกัน คือตั Kงที'โรงงานเลขที' 9/9 หมู่ที' 6 ถนนกิ'งแก้วตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ สรุปไดด้งันีK  
 

ลกัษณะทรพัยส์นิ กรรมสทิธิ � มลูคา่ทางบญัชหีลงัหกั
คา่เสื'อมราคา 
(ลา้นบาท) 

วงเงนิภาระผูกพนัจาํนอง
เป็นหลกัประกนั 

(ลา้นบาท) 
ที'ดนิ 31 ไร ่1 งาน 87 ตารางวา เป็นเจา้ของ 440.54 137.15 
เครื'องจกัรสาํคญัที'ใชใ้นการผลติ         
ทุกขนาด รวม 32 เครื'อง 

เป็นเจา้ของ 56.38                - 

อาคารโรงงานและสิ'งปลูกสรา้ง 
เนืKอที'โรงงานประมาณ 12,240 ตารางเมตร 
เนืKอที'อาคารสาํนกังานประมาณ 717.50 
ตารางเมตร 

เป็นเจา้ของ 10.51 137.15 

        * มลูค่าทางบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2559 
 

นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิัทย่อยในธุรกจิต่างๆ คอืลงทุนในธุรกจิเขา้ถอืหุน้ใน
บรษิทัอื'นหรอืเขา้บรหิารโครงการ คอื บรษิทั ทพีพี ีอนิเตอรเ์นชั 'นแนล จํากดั มูลค่ารวม 29.70 ลา้นบาท เท่ากบั 99% ของ
ทุนชาํระแลว้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.21 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทั 
 บริษัทมีนโยบาย ที'จะขยายการลงทุนไปยงักิจการอื'นๆ ที'บรษิัทพิจารณาว่ามแีนวโน้มที'ดีในอนาคตโดยเน้น
โครงการที'บรษิทัสามารถหาผูช้าํนาญการและมคีวามเสี'ยงตํ'าในการดาํเนินโครงการ 
 
การควบคมุดแูลบริษทัยอ่ย 
 บรษิทัจะควบคุมดแูลบรษิทัย่อย โดยการสง่กรรมการของบรษิทัเขา้เป็นตวัแทนของบรษิทัในคณะกรรมการของ
บรษิทัย่อย ถา้หากบรษิทัย่อยมกีารดาํเนินกจิการใดที'อาจกระทบต่อบรษิทัโดยตรงแลว้ ใหนํ้าเรื'องที'เกดิขึKนแจง้หรอืเสนอต่อ
ที'ประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพื'อรบัทราบ เช่น การลงนามในสญัญาเพื'อร่วมทุนหรอืเขา้ประมลูและบรหิารโครงการต่างๆ
เพื'อสามารถป้องกนัและบรหิารจดัการความเสี'ยงต่อทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยอนัเกดิจากการนําไปใชโ้ดยมชิอบ
หรอืโดยไมม่อีาํนาจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ 
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1. ข้อมูลทางการเงินที�สาํคญั(งบการเงินรวม) 
    งบการเงินรวม 2559 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คาํอธิบายผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินในปีที�ผา่นมา 
 

 

     สินทรพัยร์วม ณ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 926.65 ลา้นบาท  
     เปรยีบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 932.82 ลา้นบาท  
     ลดลง 6.17 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.66 เนื'องจากการนําไป  
     ใชใ้นการลงทุนซืKอเครื'องพมิพ ์8 ส ีเครื'องปะกล่องเครื'องปะ
     หน้าต่าง      
 

 
      
     หนีZสินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 123.02 ลา้นบาท  
     เปรยีบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 129.75 ลา้นบาท  
     ลดลง 6.73 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.19 เงนิรบัแทนค่าบตัร  

    โดยสารของบรษิทัย่อยลดลง   
  

ข้อมูลทางการเงินที�สาํคญั 
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     ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 803.62 ลา้นบาท  
     เปรยีบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 803.07 ลา้นบาท  
     เพิ'มขึKน 0.55 ลา้นบาท หรอืเพิ'มขึKนรอ้ยละ 0.07 เนื'องจากบรษิทั
     ใหญ่และบรษิทัย่อยมผีลกาํไรเบด็เสรจ็รวมจาํนวน 11.80 ลา้นบาท  
     และบรษิทัใหญ่มกีารจ่ายเงนิปนัผลปี 2558 จาํนวน 11.25 ลา้น
     บาทในปี 2559 
 

 
       

รายได้จากการขายและบริการ ปี 2559 เทา่กบั 268.87 ลา้น
บาท เปรยีบเทยีบกบั ปี 2558 เท่ากบั 267.02 ลา้นบาท เพิ'มขึKน 
1.85 ลา้นบาท หรอืเพิ'มขึKนรอ้ยละ 0.69 เนื'องจากปรมิาณการขาย
ของบรษิทัย่อยลดลงจากสภาวะเศรษฐกจิและการแขง่ขนัทางดา้น
ธุรกจิสายการบนิ 

 
 
 

 
     ต้นทุนขายและบริหารปี 2559 เท่ากบั 207.66 ลา้นบาท  
     คดิเป็นรอ้ยละ 77.23 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 
     เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เท่ากบั 204.20 ลา้นบาท เพิ'มขึKน  

  3.46 ลา้นบาท หรอืเพิ'มขึKนรอ้ยละ 1.69 เนื'องจากตน้ทุนบรกิาร 
 ของบรษิทัย่อยซึ'งเป็นตน้ทุนคงทไีม่ไดผ้นัแปรลดลงตามยอด 
 บรกิาร 

 

 
 
         กาํไรขั Zนต้น ปี 2559 เท่ากบั 61.21 ลา้นบาท  
        เปรยีบเทยีบกบั ปี 2558 เท่ากบั 62.82 ลา้นบาท  

     ลดลง 1.61 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.56  
     เนื'องจากผนัแปรตามจากรายไดจ้ากการขายและ 
     ใหบ้รกิารที'ลดลงตามสภาวะเศรษฐกจิ 
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ผลการดาํเนินงานหลงัหกัดอกเบีKยจ่ายและภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลแลว้บรษิทัมี
เปรยีบเทยีบกบักาํไรสาํหรบัปี* 2558

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารลดลงจากภาวะเศรษฐ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2557

ผลการดาํเนินงานในแต่ละสายผลิตภณัฑ์

*กาํไรสาํหรบัปีที'เป็นส่วนของบรษิทัใหญ่ 

Thai Packaging & Printing Public Company Limited

      

 
ผลการดาํเนินงานหลงัหกัดอกเบีKยจ่ายและภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลแลว้บรษิทัมกีาํไรสาํหรบัปี* 255

58เท่ากบั 14.35 ลา้นบาท ลดลง 2.51 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารลดลงจากภาวะเศรษฐกจิ และในปี 2558 มผีลกาํไรจากขายเงนิลงทุนในบรษิทัอื'น

2557 2558 2559

27.38 

14.35 11.84

ผลการดาํเนินงานในแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
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2558 เท่ากบั 11.84 ลา้นบาท 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 17.49 เนื'องมาจาก

มผีลกาํไรจากขายเงนิลงทุนในบรษิทัอื'น 
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อตัราส่วนทางการเงิน(งบการเงินรวม) 
 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)        
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 7.63 6.61          3.84  
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 6.69 5.81          3.51  
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรพัย(์ACTIVTY RATIOS) 

  
    

อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนีKการคา้ (เท่า) 4.63 3.98          4.50  
ระยะเวลาเกบ็หนีKเฉลี'ย (วนั) 78 91        80  
อตัราหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 5.83 6.73          8.94  
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี'ย (วนั) 62 53        40  
อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนีKการคา้ (เท่า) 6.62 7.77          9.32  
ระยะเวลาชาํระหนีKเฉลี'ย (วนั) 54 46        39  
Cash Cycle (วนั) 85 98        82  
อตัราส่วนที�แสดงถึงความเสี�ยงจากการกู้ยมืเงิน (LEVERAGE RATIOS) 

  
    

อตัราสว่นหนีKสนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.15 0.16          0.20  
ความสามารถในการชาํระดอกเบีKย (เท่า) 44.63 32.09        37.16  
อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร(PROFITABILTY RATIOS) 

  
    

อตัรากาํไรขั Kนตน้ (%) 22.77 23.53        26.43  
อตัรากาํไรสทุธ ิ (%) 4.11 4.84          8.44  
อตัราผลตอบแทนสนิทรพัย ์ (%) 1.27 1.51          2.93  
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 1.47 1.79          3.43  
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อตัราส่วนทางการเงินงบเฉพาะกิจการ 
 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 

 
      

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 8.00 8.71 4.05 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 6.94 7.51 3.66 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรพัย(์ACTIVTY RATIOS) 

    อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนีKการคา้ (เท่า) 5.15 4.99 5.91 
ระยะเวลาเกบ็หนีKเฉลี'ย (วนั) 70 72 61 
อตัราหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 5.57 6.43 8.58 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี'ย (วนั) 65 56 42 
อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนีKการคา้ (เท่า) 6.79 8.14 10.08 
ระยะเวลาชาํระหนีKเฉลี'ย (วนั) 53 44 36 
Cash Cycle (วนั) 82 84 67 
อตัราส่วนที�แสดงถึงความเสี�ยงจากการกู้ยมืเงิน (LEVERAGE RATIOS) 

   
อตัราสว่นหนีKสนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.15 0.14 0.18 
ความสามารถในการชาํระดอกเบีKย (เท่า) 78.92 48.36 61.88 
อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร(PROFITABILTY RATIOS) 

    อตัรากาํไรขั Kนตน้ (%) 21.96 20.93 25.40 
อตัรากาํไรสทุธ ิ (%) 5.97 5.32 10.32 
อตัราผลตอบแทนสนิทรพัย ์ (%) 1.75 1.56 3.43 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 2.01 1.81 3.97 
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คาํอธิบายเชิงวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) 
 
 
 

 ในการอ่านคาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการนกัลงทุนควรศกึษาเอกสารประกอบซึ'งไดแ้ก่งบการเงนิรวม
ขอ้มูลทางการเงนิที'มกีารปรบัปรุงตวัเลขการดําเนินงานโดยสรุปทั Kงในอดตีและที'มกีารปรบัปรุงควบคู่ไปกบัหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิและขอ้มลูที'นําเสนอไวใ้นเอกสารนีK 

1. การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรบัผลการดาํเนินการปี 2559 เปรียบเทียบ ปี 2558 

สนิทรพัย์รวม ณ 31ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 926.08 ล้านบาท เปรยีบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 
916.53 ลา้นบาท เพิ'มขึKน 9.55 ลา้นบาทหรอืเพิ'มขึKนรอ้ยละ 1.04  เนื'องจากบรษิัทมกีารลงทุนในการซืKอเครื'องพมิพ ์8 ส ี
เครื'องปะกล่อง ตดิตั Kงระบบทําความเยน็หอ้งพมิพ ์ตดิตั Kงระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) รวมเพิ'ม 31.66 ลา้นบาท สนิทรพัย์
ลดลงจากค่าเสื'อมราคาและตดัจาํหน่ายทรพัยส์นิในงวด 13.20 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสด ลดลง 34.77 ลา้นบาท จากการจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2558 จํานวน 11.25 ลา้นบาท หลกัทรพัยใ์นความต้องการ
ของตลาด เพิ'มขึKน 5.01 ล้านบาท เงนิลงทุนในกองทุนเปิด เพิ'มขึKน 11.08 ล้านบาทและเงนิฝากประจําธนาคารเพิ'มขึKน 
22.79 ลา้นบาท  

หนีKสนิรวม ณ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 118.69 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั  
114.05 ลา้นบาท เพิ'มขึKน 4.64 ลา้นบาท หรอืเพิ'มขึKนรอ้ยละ 4.07 เนื'องจากมกีารเตรยีมวตัถุดบิเพื'อการผลติและบนัทกึ
สนิทรพัยร์ะหว่างทางเป็นหนีKสนิรวมจาํนวน 4.17 ลา้นบาท หนีKสนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิลดลง จาํนวน 2.73 ลา้นบาท  
จากการผ่อนชําระ จํานวน 1 สญัญาซึ'งจะครบกําหนดในปี 2562 หนีKสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชเีพิ'มขึKน จํานวน 3.67 ลา้น
บาท อนัเนื'องมาจากผลต่างดา้นรายจ่ายลดลงจากราคาตลาดของมลูค่าหลกัทรพัยเ์พื'อคา้มรีาคาสงูขึKน 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 807.39 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 
802.48 ลา้นบาท เพิ'มขึKน 4.91 ลา้นบาท หรอืเพิ'มขึKนรอ้ยละ 0.61 เนื'องจากมผีลผนัแปรตามกําไรสุทธทิี'เพิ'มขึKนในปี 2559 
จาํนวน 16.15 ลา้นบาทและหกัดว้ยเงนิปนัผลจ่ายประจาํปี 2558 จากกาํไรสะสมตน้งวด จาํนวน 11.25 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากขายปี 2559 เท่ากบั 254.07 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ปี 2558 เท่ากบั 246.62 ลา้นบาท เพิ'มขึKน 7.45 
ลา้นบาท หรอืเพิ'มขึKนรอ้ยละ 3.02 เนื'องจากปรมิาณการสั 'งซืKอของลูกคา้ยงัอยู่ในสภาวะเศรษฐกจิยงัไม่ค่อยฟืKนตวัการผลติ
ภาคอุตสาหกรรมในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 ขยายตวัไดท้ี'รอ้ยละ 0.9 เมื'อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ที'ขยายตวั
รอ้ยละ 1.0 โดยภาคอุตสาหกรรมในปี 2559 ยงัคงเผชญิกบัสภาวะการส่งออกที'หดตวัจากการฟืKนตวัที'ยงัไม่สมํ'าเสมอของ
เศรษฐกจิแกนหลกัของโลกประกอบกบัเศรษฐกจิจนีที'ยงัอยู่ในภาวะชะลอตวัดา้นกําลงัซืKอภายในประเทศของภาคครวัเรอืน
ซบเซาลงโดยเฉพาะการใชจ้่ายของครวัเรอืนในภาคเกษตรที'มปีจัจยับั 'นทอนจากราคาสนิคา้เกษตรตกตํ'า และปญัหาภยัแลง้
ในช่วงครึ'งแรกของปีอย่างไรกต็าม ปญัหาราคาสนิคา้เกษตรตกตํ'าและภยัแลง้ไดเ้ริ'มคลี'คลายลงตามลําดบัเมื'อเขา้สู่ช่วงครึ'ง
หลงัของปี 2559ยิ'งไปกว่านั Kน การลงทุนภาคเอกชนในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 เตบิโตไดใ้นอตัรารอ้ยละ 0.6 จากที'หด
ตวัรอ้ยละ -3.2 เมื'อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที'แล้วโดยการลงทุนภาคเอกชนเร่งตวัขึKนตามการขยายตวัของการลงทุน
ภาครฐัประกอบกบัมกีารอนุมตัสิ่งเสรมิการลงทุนในช่วง 9 เดอืนแรก 1,302 โครงการแมจ้ํานวนโครงการจะลดลงจากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนแต่มมีลูค่าเงนิลงทุน 675,620 ลา้นบาท เพิ'มขึKนจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 2.0 

ภาพรวมของเศรษฐกจิไทยในปี 2559 เกี'ยวเนื'องกบัสภาวะเศรษฐกจิโลก เนื'องจากการฟืKนตวัของเศรษฐกจิโลก 
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ยงัไม่ชดัเจน มกีารขยายตวัค่อนขา้งตํ'ากว่าที'ประมาณการไวใ้นช่วงต้นปี  มกีารชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิโลกโดยเฉพาะ
จนี และตลาดเกดิใหม่  การลงทุนและการคา้ระหว่างประเทศมแีนวโน้มซบเซา ทาํใหท้ศิทางของเศรษฐกจิไทยมทีศิทาง 
แผ่วลง สาเหตุหลกัมาจากปจัจยัชั 'วคราวที'เริ'มหมดไป กล่าวคอื การเร่งซืKอรถยนตแ์ละมาตรการการการเร่งใชจ้่าย 
ของครวัเรอืน  ตน้ทุนการผลติ/ค่าครองชพีมแีนวโน้มปรบัตวัเพิ'มสงูขึKนอย่างต่อเนื'อง สหภาพยุโรปตดัสทิธพิเิศษทางการคา้ 
(GSP) รวมทั Kงประเทศจนีปรบันโยบายเศรษฐกจิโดยพึ'งพาสนิค้าในประเทศ และลดการนําเขา้ รวมทั Kงการส่งออกสนิค้า
ตลอดทั Kงปี 2558 หดตวัอยู่ที'ระดบัประมาณ -4.8%ขอ้มลูตามศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

รวมไปถงึความตกตํ'าของราคาสนิคา้เกษตร ปจัจยัต่างๆ เหล่านีKส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเพิ'มยอดขายในกลุ่ม
ลกูคา้รายหลกั และกลุ่มลกูคา้รายใหม่ของบรษิทัที'ตั Kงเป้าหมายไวด้ว้ยเช่นกนั ทั KงนีKยงัมปีจัจยัอื'นที'ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ดงัเช่น สถานการณ์ทางการเมอืงที'อยู่ในสภาวะไม่ปกต ิซึ'งอาจมผีลกระทบต่อภาวะการลงทุนภาคเอกชนและการบรโิภค
จบัจ่ายใชส้อยภายในประเทศที'ลดลงอกีดว้ย 

ในสว่นของลกูคา้เองเมื'อไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิที'ชะลอตวัเช่นนีK จงึมแีนวทางที'จะลดต้นทุนเพื'อใหส้ามารถ
แขง่ขนัไดท้ั Kงในตลาดในประเทศและสง่ออก รวมทั Kง AEC ที'เริ'มเกดิขึKนในปี 2559 จงึไดข้อความร่วมมอืจาก Supplier  
เพื'อขอ Cost Down หรอืหาแนวทางที'จะช่วยลดตน้ทุน และมลีกูคา้บางรายที'ยอดสง่ออกไปต่างประเทศลดลง เนื'องจาก 
สภาวะเศรษฐกจิโลก จากปจัจยัดงักล่าวขา้งตน้สง่ผลกระทบต่อยอดขาย ทาํใหย้อดขายลดลงดบูทวิเคราะหก์ารตลาดและ
การแข่งขนัเพิ�มเติมในหน้าที� 15 
 

ตน้ทุนขาย ปี 2559 เท่ากบั 198.28 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 78.04 ของรายไดจ้ากการขาย เปรยีบเทยีบกบั 
ปี 2558 เท่ากบั 195.00 ลา้นบาท เพิ'มขึKน 3.28 ล้านบาท หรอืเพิ'มขึKนร้อยละ 1.68 เนื'องจากยอดขายที'เพิ'มขึKนและมกีาร
บรหิารจดัการตน้ทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของปี 2559 เท่ากบั 50.46 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.86ของรายไดจ้าก 
การขาย เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เท่ากบั 54.72 ลา้นบาท ลดลง 4.26 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.79  
เนื'องจากผนัแปรไปตามรายได้จากการขายที'เพิ'มขึKน ประกอบกบัมกีารบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที'มี
ประสทิธภิาพมากยิ'งขึKน 

 โดยในปี 2559 บรษิทัมค่ีาใชจ้่ายในการลงทุนที'จาํเป็นต่อบรษิทัทั Kง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั  
ดา้นสิ'งแวดลอ้มและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม ดา้นการเพิ'มประสทิธภิาพ ลดต้นทุนและค่าใชจ้่าย ดา้นการพฒันาธุรกจิและ
เพิ'มประสทิธภิาพดา้นการผลติ และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันีK 

1. การลงทุนด้านความปลอดภยั โดยการติดตั Kงกล้อง CCTV  และโครงการติดตั Kง File Alarm เพื'อความ
ปลอดภยัในทรพัยส์นิขององคก์รและพนกังาน รวมทั Kงเพื'อป้องกนัความเสี'ยงจากเหตุอคัคภียั 

2. การลงทุนดา้นสิ'งแวดลอ้มและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม ดว้ยการปรบัปรุงป้ายชื'อใหม่ เนื'องจากพืKนดนิทรุดตวั
และเจา้หน้าที'รฐัไดท้าํการปรบัฟุตบาทใหส้งูขึKน และโครงการก่อสรา้งอาคารใหม่ เพื'อจดัเป็นสถานที'ฝึกอบรม 
และใชเ้ป็นสถานที'แสดงผลติภณัฑ ์เพื'อเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที'ดต่ีอลกูคา้และต่อองคก์ร 

3. การลงทุนเพื'อเพิ'มประสทิธภิาพ ลดตน้ทุนและค่าใชจ้่าย ดว้ยการเปลี'ยนเครื'องปรบัอากาศที'มอีายุการใชง้าน
มานาน และสิKนเปลอืงพลงังาน เพื'อการประหยดัพลงังานที'มากขึKน 

4. การลงทุนเพื'อพฒันาธุรกจิและเพิ'มประสทิธภิาพดา้นการผลติ ดว้ยการจดัซืKอเครื'องพมิพ ์8 ส ีเพื'อใหง้านดา้น
การพมิพม์คุีณภาพและรองรบัการขยายตวัภาคอุตสาหกรรมที'เพิ'มมากขึKน เพื'อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า พร้อมกบัการปรบัปรุงพฒันางานระบบเพื'อรองรบัการติดตั Kงเครื'องพมิพ์ 8 ส ีทั Kง 5 งาน ได้แก่ งาน
ระบบไฟฟ้า งานระบบลมอดั งานระบบนํKา งานระบบปรบัอากาศในส่วนหน่วยงานพมิพ ์และงานระบบพืKนที'
ตดิตั Kง 

5. การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการจัดซืKอเครื'องคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื'อเปลี'ยนเครื'อง
คอมพวิเตอรท์ี'มอีายุการใชง้านนานและเสื'อมสภาพ เพื'อเพิ'มประสทิธภิาพและความรวดเรว็ในการทาํงาน 
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โดยสรุปแลว้แมว้่าปรมิาณการขายที'เพิ'มขึKนไม่มากนักอนัเนื'องมาจากภาวะเศรษฐกจิตามบทวเิคราะหก์ารตลาด
และการแขง่ขนัในหน้าที'15 ในขณะเดยีวกนับรษิทัไดม้กีารลงทุนที'จาํเป็นเพื'อพฒันาดา้นระบบการพมิพข์องบรษิทั โดยการ
ลงทุนจดัซืKอเครื'องพมิพ ์8 ส ีเพื'อใหง้านดา้นการพมิพม์คุีณภาพที'ดยีิ'งขึKน ลงทุนในเครื'องปะกล่องเพื'อเพิ'มประสทิธภิาพและ
ความรวดเรว็ในการสง่มอบสนิคา้ซึ'งในปี 2559 เครื'องพมิพ ์8 สแีละเครื'องปะกล่อง พรอ้มสาํหรบัการตดิตั Kงและใชง้านเพื'อ
รองรบักบัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม รองรบัความตอ้งการของลกูคา้ ซึ'งเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบของบรษิทัที'พมิพง์าน 8 สี
ได้ในรอบเดยีว เพื'อเพิ'มความหลากหลายและเป็นจุดเด่นของผลติภณัฑ์ อกีทั Kงยงัเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ที'สามารถเพิ'ม
ความรวดเรว็และประสทิธภิาพของงานพรอ้มกบัต้นทุนที'สามารถแข่งขนัได้ ดว้ยสภาวะทางเศรษฐกจิที'ไม่เอืKออํานวย แต่
บรษิทักย็งัสามารถบรหิารจดัการต้นทุนอย่างมปีระสทิธภิาพและดขีึKน จงึทําใหบ้รษิทัมผีลการดําเนินงานหลงัหกัดอกเบีKย
จ่ายและภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลแล้วมกีําไรสําหรบัปี 2559 เท่ากบั 16.15 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกบักําไรสาํหรบัปี 2558 
เท่ากบั 14.52 ลา้นบาท เพิ'มขึKน 1.63 ลา้นบาท หรอืเพิ'มขึKนรอ้ยละ 11.23  
 

 กาํไรต่อหุน้ ปี 2559 เท่ากบั 0.43 บาทต่อหุน้ เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เท่ากบั 0.39 บาทต่อหุน้ 
 
หมายเหตุ :  ขอ้มลูทางการเงนิที'สาํคญัและอตัราสว่นทางการเงนิของงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมสามารถ            

    ดขูอ้มลูทั Kงหมดไดท้ี' หน้าที' 24-28 ประกอบงบการเงนิของบรษิทั 
 
 

2. การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรบัปี 2559 เปรียบเทียบปี 2558 
 

สนิทรพัย์รวม ณ 31ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 926.65 ล้านบาท เปรียบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 
932.82 ลา้นบาท ลดลง 6.17 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 0.66 บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ลดลงจาํนวน 43.02 ลา้นบาท โดยนําเงนิสดไปลงทุนในกองทุนเปิดเพิ'มจาํนวน 20.16 ลา้นบาทและเงนิฝากประจําธนาคาร
เพิ'ม 22.80 ลา้นบาท เพื'อเป็นการบรหิารผลตอบแทนใหด้ทีี'สุด บรษิทัใหญ่มกีารจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2558 ในปี 2559 
จํานวน 11.25 ลา้นบาท และมกีารชําระค่าเครื'องจกัร จํานวน 23.95 ลา้นบาท ที'ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เพิ'มขึKน จํานวน 
17.82 ลา้นบาท จากการที'บรษิทัใหญ่มกีารลงทุนในการซืKอเครื'องจกัรเพื'อเพิ'มประสทิธภิาพในการขบวนการผลติและเพื'อ
ตน้ทุนที'สามารถแขง่ขนัได ้ 

หนีKสนิรวม ณ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 123.02 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั  
129.75 ลา้นบาท ลดลง 6.73 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.19 บรษิทัย่อยมเีงนิรบัแทนบตัรโดยสารลดลงจํานวน 9.86 ลา้น
บาท เจา้หนีKการคา้และเจา้หนีKอื'นเพิ'มขึKนจํานวน 3.69 ลา้นบาทจากการที'บรษิทัใหญ่มกีารเตรยีมวตัถุดบิเพื'อการผลติช่วง
ตน้ปี หนีKสนิตามสญัญาเช่าการเงนิระยะยาวลดลงจํานวน จํานวนรวม 4.23 ลา้นบาท ซึ'งบรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยมภีาระ
หนีKลดลงจากการจ่ายชําระจะครบอายุสญัญาในปี 2562 หนีKสนิภาษีเงนิได้รอตดับญัชเีพิ'มขึKน จํานวน 3.88 ลา้นบาท อนั
เนื'องมาจากผลต่างดา้นรายจ่ายลดลงจากราคาตลาดของมลูค่าหลกัทรพัยเ์พื'อคา้มรีาคาสงูขึKน 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 803.62 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 
803.07 ลา้นบาท เพิ'มขึKน 0.55 ลา้นบาท หรอืเพิ'มขึKนรอ้ยละ 0.07 เนื'องจากบรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยมผีลกําไรเบด็เสรจ็
รวมจาํนวน 11.80 ลา้นบาท และบรษิทัใหญ่มกีารจ่ายเงนิปนัผลปี 2558 จาํนวน 11.25 ลา้นบาท ในปี 2559 
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รายไดจ้ากขายและใหบ้รกิารปี 2559 เท่ากบั 268.87 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ปี 2558 เท่ากบั 267.02 ลา้นบาท 
เพิ'มขึKน 1.85 ล้านบาท หรอืเพิ'มขึKนร้อยละ 0.69 เนื'องจากปรมิาณการสั 'งซืKอของลูกค้าบรษิัทใหญ่เพิ'มขึKนแต่ในส่วนของ
บรษิทัย่อยลดลงจากภาวะเศรษฐกจิภาคโดยรวมยงัไม่ฟืKนตวั  

ต้นทุนขายและบริการ ปี 2559 เท่ากบั 207.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.23 ของรายได้จากการขายและ
ใหบ้รกิาร เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เท่ากบั 204.20 ล้านบาท เพิ'มขึKน  3.46 ลา้นบาท หรอืเพิ'มขึKนรอ้ยละ 1.69 เนื'องจาก
ปรมิาณการขายที'เพิ'มขึKน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารของ 2559 เท่ากบั ปี 61.46 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.86 ของรายไดจ้ากการ
ขายและใหบ้รกิาร เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เท่ากบั 68.20 ลา้นบาท ลดลง 6.74 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 9.88     
เนื'องจากผนัแปรไปตามรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารที'ลดลงจากภาวะทางเศรษฐกจิ ประกอบกบัมกีารบรหิารจดัการ
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที'มปีระสทิธภิาพมากยิ'งขึKน 

ดบูทวิเคราะหภ์าพรวมการประกอบธรุกิจ บริษทั ทีพีพี อินเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั เพิ�มเติม หน้าที� 14-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กาํไรขั Kนตน้ ปี 2559 เท่ากบั 63.12 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ปี 2558 เท่ากบั 68.73 ลา้นบาท ลดลง 5.61                             

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 8.16 ผลการดาํเนินงานหลงัหกัดอกเบีKยจ่ายและภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลแลว้ บรษิทัมกีาํไรสาํหรบั
ปี* 2559เท่ากบั 11.84 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบักาํไรสาํหรบัปี* 2558 เท่ากบั 14.35 ลา้นบาท ลดลง 2.51 ลา้นบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 17.49 อนัเนื'องมาจากรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารเพิ'มขึKนน้อยกว่าที'คาดการณ์ไวเ้มื'อตน้ปี 2559 และ
ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกจิในปี 2559 มอีตัราการเตบิโตน้อยกว่าปี 2558  ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ที�อาจมีผลต่อฐานะ
การเงินหรอืการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคญั ในอนาคตอนัใกล้ สบืเนื'องจากในปี 2559 ที'บรษิทัมกีารลงทุนจดัซืKอ
เครื'องปะหน้าต่าง เพื'อเพิ'มประสทิธภิาพและความรวดเรว็ ซึ'งในปี 2560 และโครงการก่อสรา้งอาคารใหม่ เพื'อจดัเป็น
สถานที'ฝึกอบรม และใชเ้ป็นสถานที'แสดงผลติภณัฑ ์เพื'อเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที'ดต่ีอลกูคา้และต่อองคก์ร เพื'อรองรบักบั
การเปลี'ยนแปลงของ ภาคอุตสาหกรรม รองรบัความเปลี'ยนแปลงความตอ้งการของลกูคา้ ซึ'งเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบของบรษิทัที'
มเีครื'องจกัรเพื'อรองรบังานไดเ้พิ'มมากขีKน เพื'อเพิ'มความหลากหลายและเป็นจุดเด่นของผลติภณัฑ ์อกีทั Kงยงัเป็นเทคโนโลยี
สมยัใหมท่ี'สามารถเพิ'มความรวดเรว็และประสทิธภิาพของงานพรอ้มกบัตน้ทุนที'สามารถแขง่ขนัได ้
 
หมายเหตุ : 1  * กาํไรที'เป็นสว่นของบรษิทัใหญ่ 
     2  ขอ้มลูทางการเงนิที'สาํคญัและอตัราสว่นทางการเงนิของงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมสามารถ            

        ดขูอ้มลูทั Kงหมดไดท้ี' หน้าที' 24-28 ประกอบงบการเงนิของบรษิทัหน้า 82-123 
 
 

ผลการดาํเนินงานในแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
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1.หลกัทรพัยข์องบริษทั 
 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 375 ลา้นบาท ออกจาํหน่ายและเรยีกชาํระเตม็จาํนวนแลว้ 375 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 37.5 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ที'ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  
 
2. ผูถื้อหุ้น 
 รายชื'อผูถ้ือหุน้ที'ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพรอ้มจํานวนหุ้นที'ถอืและสดัส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ ปิดสมุดทะเบยีน          
ผูถ้อืหุน้ครั Kงหลงัสดุ ณ 16มนีาคม 2559 
 

ที� ชื�อผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น % ของจาํนวนหุ้นทั ZงสิZน 

1 นายปราโมทย ์ พสวงศ ์ 8,813,700 23.50% 

2 บรษิทั แสงทองอนิเตอรเ์นชั 'นแนล จาํกดั 6,000,000 16.00% 

3 บรษิทั ไชยสพุงษ์ จาํกดั 2,300,000 6.13% 

4 บรษิทั ทเีอสไลฟ์แคปปิตอล จาํกดั 2,573,000 6.86% 

5 นางกลัยา  อศัวนิวจิติร 1,797,900 4.79% 

6 นางสาวชนาทพิย ์ อศัวนิวจิติร 1,770,000 4.72% 

7 นายธรีะพงษ์  อศัวนิวจิติร 1,753,900 4.68% 

8 นายวชัรกติ อศัวนิวจิติร 1,712,048 4.57% 

9 นายธนรชัต ์ พสวงศ ์ 1,289,400 3.44% 

10 นายรชัพล  อศัวนิวจิติร 1,280,000 3.41% 

 รวม 29,289,948 78.11% 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นลําดบัที� 2, 3และ 4มีชื�อเป็นบริษัทนิติบคุคล อยา่งไรก็ตามไมไ่ด้มีพฤติการณ์ มีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบาย และการ 
 จดัการของบริษัท ทั 1งนี 1บริษัทดําเนินธุรกิจตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ�งประกอบด้วยผู้ มีความรู้และประสบการณ์จาก 
 หลากหลายสาขาอาชีพ 
 

 
รายชื�อผูถื้อหุ้นบริษทั แสงทองอินเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั จาํนวนหุ้น % สดัส่วนการถือหุ้น 

1 นายอวยชยั อศัวนิวจิติร 400 4.00% 
2 นางปราณี  อศัวนิวจิติร 500 5.00% 
3 นายธรีะพงษ์  อศัวนิวจิติร 400 4.00% 
4 นางสาวศรวีรรณี  อศัวนิวจิติร 200 2.00% 

5 บรษิทั ทเีอสไลฟ์แคปปิตอล จาํกดั 2,600 26.00% 
6 นางกลัยา  อศัวนิวจิติร 700 7.00% 
7 บรษิทั อคิวติีKแคปปิตอล จาํกดั 2,600 26.00% 
8 บรษิทั แสงทองคา้ขา้ว (1968) จาํกดั 2,600 26.00% 

 
รวม 10,000 100.00% 

ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 
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  รายชื�อผูถื้อหุ้น บริษทั ไชยสุพงษ์ จาํกดั จาํนวนหุ้น % สดัส่วนการถือหุ้น 

1 นายทศไชย อศัวนิวจิติร 10,000 18.18% 

2 นางสาวไกรสภุา  อศัวนิวจิติร 5,000 9.09% 

3 นางสาวสดุารตัน์  อศัวนิวจิติร 5,000 9.09% 

4 นายรชัพล  อศัวนิวจิติร 20,000 36.37% 

5 นางสาวชลรพ ี อศัวนิวจิติร 5,000 9.09% 

6 นางอญัชนา  อศัวนิวจิติร 10,000 18.18% 

 
รวม 55,000 100.00% 

 

 

  รายชื�อผูถื้อหุ้น บริษทั ที เอสไลฟ์แคปปิตอล จาํกดั จาํนวนหุ้น % สดัส่วนการถือหุ้น 

1 นายธรีะพล  มะลกุิล 1,896 18.96% 

2 บรษิทั แสงทองคา้ขา้ว (1968) จาํกดั 2,600 26.00% 

3 นางสาวศรณัยา  พงษ์พศิาลสกุล 1 0.01% 

4 นางสาวจนัทรเ์พญ็  พงศส์นัตว์ภิา 1,000 10.00% 

5 นางสาววลัยณี์  ไพรรุ่งเรอืง 1 0.01% 

6 นางสาววาสนา  แซ่ตั Kน 1 0.01% 

7 นายวสนัต ์ ทววีฒัน์ 1 0.01% 

8 นางมุกดา  เทพปรชีาสกุล 4,500 45.00% 

 
รวม 10,000 100.00% 

 
 
3. หลกัและนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัและบริษทัย่อย 
 ตามขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 46 กาํหนดใหบ้รษิทัจ่ายเงนิปนัผลจากกาํไรสทุธเิท่านั Kน หา้มจ่ายจากเงนิประเภทอื'น  ใน
กรณีที'บรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผล 
  ก่อนจดัสรรจ่ายเงนิปนัผลใหบ้รษิทัจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี ส่วนหนึ'งไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจาํปีจนกว่าทุนสาํรองนีKจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  
 บรษิทัมนีโยบายที'จะจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ตํ'ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดส้ทุธปิระจาํปีแลว้ 
โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในปีถดัไป  
 นโยบายที'บรษิทัย่อยจะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่บรษิทัใหญ่  ไม่มกีารกาํหนดนโยบายเพื'อการนีKเป็นกรณีพเิศษ โดยจะ
ใชน้โยบายจ่ายเงนิปนัผลในลกัษณะตามที'กล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราเดยีวเท่ากนัหมดทุกราย 
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 โครงสร้างองคก์รของบรษิทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คอืคณะกรรมการบรษิัทคณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมรีายละเอยีดดงันีK 
 
คณะกรรมการบริษทั 

 ขอบเขตหน้าที'ของคณะกรรมการบรษิทั 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลกิจการทั Kงหลายของบริษัท มีอํานาจปฏิบัติหน้าที'เป็นไปตามกฎหมาย  
วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองที'ประชุมใหญ่ผูถ้ือหุ้นและมอีํานาจกระทําการใดๆ ตามที'ระบุไวใ้น
หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ นอกจากนีKยงัมหีน้าที'กาํหนดนโยบายและทศิทางดําเนินงานของบรษิทัและกํากบัควบคุมดูแลใหฝ้่าย
บรหิารจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที'กําหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล  มรีะบบการควบคุม
ภายในที'เพยีงพอเหมาะสมและมกีารปฏบิตัดิาํเนินการอย่างต่อเนื'อง 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท กรรมการบรษิทัมอีํานาจหน้าที'ตดัสนิใจและดูแลการดําเนินงานของบรษิทั เวน้แต่เรื'อง
ต่อไปนีK ซึ'งคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที'ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อนดําเนินการคือ  การดําเนินการในเรื'อง
ดงัต่อไปนีK หากเป็นกรณีที'มนีัยสาํคญัต่อบรษิทัตามหลกัเกณฑท์ี'คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด ต้องไดร้บั
อนุมตัจิากที'ประชุมผูถ้อืหุน้ 

โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการบรษัิท 
Board of Director 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
คา่ตอบแทน 

Nomination and Remuneration 
Committee  

คณะกรรมการบรหิาร 
 Executive Committee 

กรรมการผูจั้ดการ 
Managing Director 

สํานักกรรมการผูจั้ดการ 
Office of the Managing Director 

งานตรวจสอบภายใน 
Internal Audit 

งานความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 
และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

Safety and Environment 

งานระบบและการบรหิารจัดการ 
คณุภาพโดยรวม 

Total Quality System and  
Management 

สายงานบรหิาร 
Administration 

ฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 
Accounting and Finance Department 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธรุการ 
Human Resources and General 

Administration Department 

ฝ่ายจัดซืRอ 
Procurement Department 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Department 

สายงานพัฒนาธรุกจิ 
Business Development 

สายงานปฏบัิตกิาร 
Operation 

ฝ่ายขายและการตลาด 
Sales and Marketing Department 

ฝ่ายพัฒนาผลติภัณฑ ์
Product Development Department 

ฝ่ายประกันคณุภาพ 
Quality Assurance Department 

ฝ่ายวางแผนและควบคมุการผลติ 
Production Planning and Control 

Department 

ฝ่ายผลติ 
Production Department 

ฝ่ายวศิวกรรมและซอ่มบํารงุ 
Engineering and Maintenance  

Department 
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1. การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ'งทรพัยส์นิ ไม่ว่าทรพัยส์นินั Kนจะเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัหรอื            
 บรษิทัย่อย 

 

2. การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึการสละสทิธเิรยีกรอ้งที'มต่ีอผูท้ี'ก่อความเสยีหาย 
 แก่บรษิทั ไม่ว่าสทิธปิระโยชน์นั Kนจะเกี'ยวเนื'องกบัทรพัยส์นิของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

 

3. การเขา้ทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี'ยวกบัการใหเ้ช่าหรอืใหเ้ช่าซืKอกจิการหรอืทรพัยส์นิทั Kงหมด 
 หรอืบางสว่น ไม่ว่ากจิการหรอืทรพัยส์นินั Kนจะดาํเนินการโดยบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

 

4. การมอบหมายใหบุ้คคลอื'นเขา้บรหิารจดัการธุรกจิทั Kงหมดหรอืบางสว่นไม่ว่าธุรกจินั Kน 
 จะดาํเนินการโดยบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

 

5. การรวมกจิการกบับุคคลอื'น ซึ'งจะมผีลกระทบต่อโครงสรา้งการบรหิารจดัการบรษิทั 
 

6. การใหกู้ย้มืเงนิ การใหส้นิเชื'อ การคํKาประกนั การทาํนิตกิรรมผกูพนับรษิทัใหต้อ้งรบัภาระ 
ทางการเงนิเพิ'มขึKน ในกรณีที'บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรอืไม่สามารถปฏบิตักิารชําระหนีKได ้หรอื
การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิในลกัษณะอื'นใดแก่บุคคลอื'น และมใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทั ไม่ว่า 
การนั Kนจะดาํเนินการโดยบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

 

7. การดาํเนินการอื'นใดตามที'คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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รายนามคณะกรรมการบริษทั ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพิมพ ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีระพงษ์  อศัวินวิจิตร (61 ปี) 
• ประธานกรรมการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วฒิุทางการศึกษา 

• Business Administration Spencer College Baton Rouge,   
Louisiana, USA. 
 

การอบรมบทบาทและหน้าที�กรรมการ  
• ไมม่ ี

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

• 2557 - ปจัจบุนั 
• 2556 - ปจัจบุนั 

กรรมการ บจก.เอด ีพรอ็พเพอรต์ีK 
กรรมการ บจก.เอม็เอเอสโอ 

• 2549 - ปจัจบุนั กรรมการเลขาธกิาร สมาคมเตีKยเอีKยแหง่ประเทศไทย 

• 2545 - ปจัจบุนั 
• 2524 - ปจัจบุนั 

อุปนายก สมาคมผูส้ง่ขา้วออกต่างประเทศ 
 

รองกงสลุกติมิศกัดิ �โอมาน 
• 2517 - ปจัจบุนั 
• 2517 - ปจัจบุนั 
• 2542 - 2553 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ บจก.แสงทองคา้ขา้ว (1968) 
 

กรรมการผูจ้ดัการ / บจก.แสงทองอนิเตอรเ์นชั 'นแนล 
 

ประธานกรรมการ / บมจ.ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพมิพ ์
 

 
การถือหุ้นของบริษทั (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 16มีนาคม 2559) 

• รอ้ยละ 4.68 
 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

• เป็นบดิาของนายพงศธชั อศัวนิวจิติร (กรรมการผูจ้ดัการ) 



 Thai Packaging & Printing Public Company Limited(TPP) 
 

 
Annual Report 2016         Page 38 of 126 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายฉัตรชยั เอียสกลุ (61 ปี) 
• รองประธานกรรมการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วฒิุทางการศึกษา 

• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์การวางแผนและนโยบาย Northeastern University USA. 

• ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 

การอบรมบทบาทและหน้าที�กรรมการ  
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร DAP ปี 2553 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

• 2554 - ปจัจบุนั 
• 2553 - ปจัจบุนั 

 

กรรมการ บจก.ธญักจิ เซอรว์สิ 
 

กรรมการอสิระ บมจ.ไทยสตลีเคเบลิ 

• 2544 - 2557 
 

กรรมการ บจก.พทุธรรมประกนัภยั 
• 2546 - 2550 
• 2540 
• 2539 
• 2538 
• 2537 
• 2536 
• 2529 2535 

2538 และ 2539 
• 2529 
• 2524 

 

 

ที'ปรกึษา บจก.แปซฟิิค กรุ๊ป 
 

รฐัมนตรวีา่การทบวงมหาวทิยาลยั 
 

รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 
 

รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงพาณิชย ์
 

เลขานุการรฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 
 

 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จ.หนองคาย 
 
 

ผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
รองผูจ้ดัการฝา่ยภาคสนามองคก์ารอาหารโลก  
ประจาํประเทศไทยของสหประชาชาต ิ

การถือหุ้นของบริษทั (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559) 
• -ไมม่-ี 

 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

• -ไมม่-ี 
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นายอดลุย ์ วินัยแพทย ์(70 ปี) 
• กรรมการ 

•  ประธานกรรมการบริหาร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Thai Packaging & Printing Public Company Limited

      

วฒิุทางการศึกษา 
 

• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์ University of Texas at Austin, USA
• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ
• ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (

 

การอบรมบทบาทและหน้าที�กรรมการ 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร FGP ปี 2553 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร RCC ปี 2550 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ACP ปี 2548 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร DCP ปี 2545 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 
• 2558 - ปจัจบุนั 

 
• 2558 - ปจัจบุนั 

 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บล.แลนดแ์อนดเ์ฮา้สจ์าํกดั 
 

ที'ปรกึษา บมจ.ควอลติีKเฮา้ส์
• 2552 - ปจัจบุนั 

 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
บมจ.แอลเอชไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป

• 2552 - ปจัจบุนั 
 

ประธานกรรมการบรหิาร 
• 2550 - ปจัจบุนั 

 

กรรมการ บมจ.ไอ.จ.ีเอส
• 2548 - ปจัจบุนั 

 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาแล
บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนดเ์ฮา้ส์

• 2545 - ปจัจบุนั 
 

กรรมการ  
มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย

• 2544 - 2558 
 

• 2546 - 2551 
 

 

กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ คณะกรรมการสง่เสรมิกจิการ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

• 2548 - 2548 กรรมการตรวจสอบบมจ
• 2547 - 2548 

 

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.เครดติฟองซเิอร ์แลนด ์แอนดเ์ฮา้ส์

• 2545 - 2550 
•  
• 2523 - 2545 

 

ประธานเจา้หน้าที'บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
บจก.ปญัจพล เปเปอรอ์นิดสัตรีK
. 
 

ผูอ้ํานวยการศูนยพ์าณิชยกรรม ณ นครนิวยอรก์ 
สหรฐัอเมรกิา / ที'ปรกึษาการพาณิชย ์ณ นครโตเกยีว
รองอธบิด ี/ อธบิด ี/ รองปลดักระทรวง

การถือหุ้นของบริษทั (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 16 
• -ไมม่-ี  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร
• -ไมม่-ี  
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University of Texas at Austin, USA. 
หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

(วปรอ.388) 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
จาํกดั  

ควอลติีKเฮา้ส ์
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

แอลเอชไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป 
ประธานกรรมการบรหิาร บจก.เอเวอรก์รนีพลสั 

เอส. 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ธนาคารแลนด ์แอนดเ์ฮา้ส ์

มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย 
กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ควอลติีKเฮา้ส ์

คณะกรรมการสง่เสรมิกจิการ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

บมจ.เงนิทุนบุคคลภัย ์
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

เครดติฟองซเิอร ์แลนด ์แอนดเ์ฮา้ส ์
าที'บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

ปญัจพล เปเปอรอ์นิดสัตรีK 
ผูอ้ํานวยการศูนยพ์าณิชยกรรม ณ นครนิวยอรก์  

ที'ปรกึษาการพาณิชย ์ณ นครโตเกยีว 
รองปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย ์
16 มีนาคม 2559) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
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นายสพุจน์  พฤกษานานนท ์(61 ปี) 
• กรรมการ 

• กรรมการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วฒิุทางการศึกษา 
 

• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

การอบรมบทบาทและหน้าที�กรรมการ 
• -ไมม่-ี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 
• 2553 - ปจัจบุนั 

 
• 2532 - ปจัจบุนั 

 

 
 

ที'ปรกึษา สถาบนัพลงังานเพื'ออุตสาหกรรม 
สถาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
ประธานกรรมการ บจก.ไซเทค (ประเทศไทย) 
 

การถือหุ้นของบริษทั (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559) 
• -ไมม่-ี 

 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

• -ไมม่-ี  



 Thai Packaging & Printing Public Company Limited
 

 
Annual Report 2016  

 

     
 
 
 
 
 
 

นายสุนทร  พจน์ธนมาศ (62 ปี) 
• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thai Packaging & Printing Public Company Limited

      

 
วฒิุทางการศึกษา 
 

• ปรญิญาโท ดา้นบรหิารธุรกจิ University of Notre Dame 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ทุน ธ.แหง่ประเทศไทย

• ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

 

การอบรมบทบาทและหน้าที�กรรมการ 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร DCP ปี 2547 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 
• 2549 - ปจัจบุนั     กรรมการ บมจ.ภูเกต็ แฟนตาซี
• 2559 - ปจัจบุนั     กรรมการตรวจสอบ บมจ.
• 2559 - ปจัจบุนั     กรรมการ บมจ.ซาฟารเีวลิด์
• 2559 - ปจัจบุนั     ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ
• 2559 - ปจัจบุนั     กรรมการ บรษิทั คารม์วิสิ เมจคิ จํากดั
• 2547 - ปจัจบุนั     กรรมการประเมนิผลทุนหมนุเวยีน กระทรวงการคลง้
• 2556 - 2558        กรรมการบรหิารบล.เอเชยี เวลท ์จาํกดั
• 2554 - 2557           คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล

                                     สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู้
• 2546 - 2554        รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ
• 2549 - 2553        กรรมการ บรษิทั ทรดีอลฟินซ ์จาํกดั

 
การถือหุ้นของบริษทั (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 16 

• -ไมม่-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

• -ไมม่-ี 
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University of Notre Dame รฐัอนิเดยีนา  
แหง่ประเทศไทย) 

ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 
ภูเกต็ แฟนตาซ ี

.ภูเกต็ แฟนตาซ ี
ซาฟารเีวลิด ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซาฟารเีวลิด ์
กรรมการ บรษิทั คารม์วิสิ เมจคิ จํากดั 
กรรมการประเมนิผลทุนหมนุเวยีน กระทรวงการคลง้ 

เอเชยี เวลท ์จาํกดั 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล 
สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้
รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ.เอม็เอฟซ ีจํากดั(มหาชน) 
กรรมการ บรษิทั ทรดีอลฟินซ ์จาํกดั 

16 มีนาคม 2559) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
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ดร.วรญั  แต้ไพสิฐพงษ์ (57 ปี) 
• กรรมการ 

• ประธานกรรมการสรรหาและ  
     กาํหนดค่าตอบแทน 

Thai Packaging & Printing Public Company Limited

      

วฒิุทางการศึกษา 
 

• ปรญิญาเอก วศิวกรรมเคม ีUniversity of California, USA.
• ปรญิญาโท วศิวกรรมเคม ี University of Alabama, USA
• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 

การอบรมบทบาทและหน้าที�กรรมการ 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร DAP ปี 2550 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 
• 2542 - ปจัจบุนั 

 

กรรมการ บจก.แอนิเทค โทเทลิ โซลูชั 'น 

• 2542 - ปจัจบุนั 
 

กรรมการ บจก.เบท็เทอรฟ์ารม์า่

• 2539 - ปจัจบุนั 
 

กรรมการ บมจ.เบทาโกร

• 2536 - ปจัจบุนั 
• 2536 - ปจัจบุนั 

 

กรรมการ บจก.เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
 

อาจารยป์ระจาํภาควชิาวศิวกรรมเคมี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

  
การถือหุ้นของบริษทั (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 16 

• -ไมม่-ี  
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร
• -ไมม่-ี 
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University of California, USA. 
University of Alabama, USA. 

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

แอนิเทค โทเทลิ โซลูชั 'น  
เบท็เทอรฟ์ารม์า่ 
เบทาโกร 
เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม 

อาจารยป์ระจาํภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

16 มีนาคม 2559) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
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ดร.วิษณุ วงศสิ์นศิริกลุ (42 ปี) 
• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและ 
      กาํหนดค่าตอบแทน 

 

Thai Packaging & Printing Public Company Limited

      

วฒิุทางการศึกษา 

• ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์University of Birmingham, USA.
• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์University of East Aglia, 
• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 
การอบรมบทบาทและหน้าที�กรรมการ 

• -ไมม่-ี 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

• 2554 - ปจัจบุนั    อาจารยเ์ศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์
• 2559                ผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชย์
• 2555 - ปจัจบุนั    อาจารยพ์เิศษ(ดา้นเศรษฐศาสตร์

                       ศาสตรม์หาบณัฑติ ผูนํ้าทางสงัคม ธรุกจิและการเมอืง 
                       ม.รงัสติ 

• 2554 - 2558       ผูอ้ํานวยการศูนยเ์ตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคม
                       อาเซยีนมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์

• 2554 - ปจัจบุนั    นกัวจิยัประจําศูนยศ์กึษาปญัหาการพนนั คณะ
                      เศรษฐศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• 2554 - 2556       เลขานุการคณะอนุกรรมาธกิารป
                       อาเซยีนคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิการพาณิชยแ์ละ
                       อุตสาหกรรมวุฒสิภา 

• 2553 - ปจัจบุนั    อาจารยพ์เิศษ(ดา้นเศรษฐศาสตร์
                       บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ
                       เกษมบณัฑติ 

 
การถือหุ้นของบริษทั (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 

• -ไมม่-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

• -ไมม่-ี 
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University of Birmingham, USA. 
University of East Aglia, Norwich, USA. 

ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

อาจารยเ์ศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์
ผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชย ์

ดา้นเศรษฐศาสตร)์หลกัสตูรศลิปกรรม 
ผูนํ้าทางสงัคม ธรุกจิและการเมอืง  

ผูอ้ํานวยการศูนยเ์ตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคม 
หาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์

ปจัจบุนั    นกัวจิยัประจําศูนยศ์กึษาปญัหาการพนนั คณะ 
เศรษฐศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เลขานุการคณะอนุกรรมาธกิารประชาคมเศรษฐกจิ 

คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิการพาณิชยแ์ละ 

ดา้นเศรษฐศาสตร)์หลกัสตูร    
มหาบณัฑติ(นานาชาต)ิมหาวทิยาลยั  

 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559) 
 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร  
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นายจกักพงศ ์ณ บางช้าง (61 ปี) 
• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

Thai Packaging & Printing Public Company Limited

      

 
 
 
 

 
 
 

วฒิุทางการศึกษา 
 

• ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

การอบรมบทบาทและหน้าที�กรรมการ 
• หลกัสตูรการฝึกอบรมกฎหมายธรุกจิ รุ่นที'1  
• Training Program on Industrial Property Rights

INVENTION AND INNOVATION,THE ASSOCIATION FOR O
TECHNICAL SCHOLARSHIP 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร DAP ปี 2551 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 
• 2531-ปจัจบุนั 

 

• 2531-ปจัจบุนั 

 

  
• 2531-ปจัจบุนั  

  
• 2531-ปจัจบุนั 

 
• 2531-ปจัจบุนั 

 
• 2531-ปจัจบุนั 

 
• 2531-ปจัจบุนั 

 
• 2531-2542 

 

• 2531-2542  

• 2531-2542  
  

การถือหุ้นของบริษทั (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 
• -ไมม่-ี  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร
• -ไมม่-ี  

กรรมการผูจ้ดัการ บจก.OFFICE COUNSELLORS

 กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมายภาคเอกชน 
กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์

 อนุกรรมการพจิารณาขอ้กฎหมาย คณะกรรมการเครื'อง
หมายการคา้กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

ผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมาย กรมพฒันาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณิชย ์
อนุกรรมการผูเ้ชี'ยวชาญทางกฎหมาย การประกอบธรุกจิ
คนต่างดา้ว กรมพฒันาธรุกจิการคา้

อนุกรรมการคาํรอ้งเบกิถอนและคาํรอ้งคดัคา้น เครื'อง
หมายการคา้ กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย ์

 ที'ปรกึษากติตมิศกัดิ � คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่ง
พรบ.แก้ไขเพิ'มเตมิเครื'องหมายการคา้ฉบบัที' 
ที'ปรกึษากฎหมาย บจก.เงนิทุนหลกัทรพัย ์

ที'ปรกึษากฎหมาย บมจ.เงนิทุนหลกัทรพัย ์ธนพล
ที'ปรกึษากฎหมาย บมจ.เงนิทุนหลกัทรพัย ์บุ๊คคลภัย์
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Training Program on Industrial Property Rights, JAPAN INSTITUTE OF 
INNOVATION,THE ASSOCIATION FOR OVERSEAS  

มีนาคม 2559) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

OFFICE COUNSELLORS 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมายภาคเอกชน  
กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย ์

อนุกรรมการพจิารณาขอ้กฎหมาย คณะกรรมการเครื'อง 
การคา้กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย ์

ผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมาย กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 

อนุกรรมการผูเ้ชี'ยวชาญทางกฎหมาย การประกอบธรุกจิ 
คนต่างดา้ว กรมพฒันาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณิชย ์
อนุกรรมการคาํรอ้งเบกิถอนและคาํรอ้งคดัคา้น เครื'อง 
หมายการคา้ กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย ์ 
ที'ปรกึษากติตมิศกัดิ � คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่ง 

แก้ไขเพิ'มเตมิเครื'องหมายการคา้ฉบบัที' 2 พ.ศ.2559 
เงนิทุนหลกัทรพัย ์พาราพฒันา 
เงนิทุนหลกัทรพัย ์ธนพล 
เงนิทุนหลกัทรพัย ์บุ๊คคลภัย ์
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นายเจริญรตัน์  หาญเบญจพงศ ์(75

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

 

 นายอดุม  นิลภารกัษ์ (37ปี) 

• กรรมการ 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
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วฒิุทางการศึกษา 
 

• มศ.5 (มธัยม 8) 
การอบรมบทบาทและหน้าที�กรรมการ 

• -ไมม่-ี 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั
• 2559-ปจัจบุนั    ประธานกรรมการ บจก.ทพีพีอีนิเตอรเ์นชั 'นแนล
• 2553-ปจัจบุนั 

 

กรรมการ บจก.สยามพฒันา มารไิทม์

• 2552-ปจัจบุนั 
 

ประธานกรรมการ บจก.สยาม อซีแีอล
• 2551-ปจัจบุนั 

 

กรรมการ บจก.สยามโฮลน์ดิKง
  

การถือหุ้นของบริษทั (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 16 
• -ไมม่-ี  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร
• -ไมม่-ี  

75ปี) 

วฒิุทางการศึกษา 
 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ New York Institue of Technology
• ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมบทบาทและหน้าที�กรรมการ 
• -ไมม่-ี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั
• 2558-ปจัจบุนั    กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ไทยทรูเฟรนด์

• 2560-ปจัจบุนั    กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ยูพเีอส เอวคิซ์
• 2554-ปจัจบุนั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ บจก.อพัอนิเตอรเ์วลธ์
• 2554-ปจัจบุนั 

 

ผูจ้ดัการทั 'วไปหจก.อุดมสนิและสนิทรุง่เรอืง
• 2549-2552 

 

ผูจ้ดัการทั 'วไป Tongpeng Creative Foods Inc. New York

• 2545-2546 
 

ผูช้่วยผูส้อบบญัช ีสาํนกังานสอบบญัชดีไีอเอ
  

การถือหุ้นของบริษทั (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 16 
• -ไมม่-ี  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร
• -ไมม่-ี  
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ปียอ้นหลงั 
ทพีพีอีนิเตอรเ์นชั 'นแนล 

สยามพฒันา มารไิทม ์

สยาม อซีแีอล 

สยามโฮลน์ดิKง 

16 มีนาคม 2559) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

New York Institue of Technology 

ปียอ้นหลงั 
ไทยทรูเฟรนด ์

ยูพเีอส เอวคิซ์ 
อพัอนิเตอรเ์วลธ ์

อุดมสนิและสนิทรุง่เรอืง 

Tongpeng Creative Foods Inc. New York 

สาํนกังานสอบบญัชดีไีอเอ 

16 มีนาคม 2559) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
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นายพงศธชั อศัวินวิจิตร (37ปี) 

• กรรมการ 

• กรรมการสรรหาและกาํหนด 
ค่าตอบแทน 

• กรรมการผู้จดัการ 

• กรรมการบริหาร 
 

 

 
นางสาวรชันีวรรณ ลิ'วเฉลมิวงศ ์(55 ปี
• กรรมการ 

• ผู้จดัการทั �วไป 

Thai Packaging & Printing Public Company Limited

      

วฒิุทางการศึกษา 
 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ City University of Seattle, USA.
• ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิการบญัช ีAssumption University

 

การอบรมบทบาทและหน้าที�กรรมการ 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร FSD ปี 2553 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั
• 2555-ปจัจบุนั 
• 2552-2558 
• 2555-2555 
• 2553-2554 

 

• 2552-2555 
• 2552-2553 

 

กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ไทยบรรจุภณัฑแ์ละการพมิพ์
 
 

กรรมการ บจก.ทพีพี ีอนิเตอรเ์นชั 'นแนล
รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บมจ
 

กรรมการรองผูจ้ดัการ ส่วนการจดัการ 
บมจ.ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพมิพ์
 

กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ทพีพี ีอนิเตอรเ์นชั '
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ
 

การถือหุ้นของบริษทั (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 16 
• -ไมม่-ี 

 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร
• เป็นบุตรของ นายธรีะพงษ ์อศัวนิวจิติร (ประธานกรรมการ

 
 
 
 
 

วฒิุทางการศึกษา 
 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of New Haven, 
USA. 

• ปรญิญาตร ีบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 

การอบรมบทบาทและหน้าที�กรรมการ 
• -ไมม่-ี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั
• 2538-ปจัจบุนั 
• 2558-ปจัจบุนั 

ผูจ้ดัการทั 'วไป บมจ.ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพมิพ์
กรรมการ บจก.ทพีพี ีอนิเตอรเ์นชั 'นแนล

• 2535-2537 
 

ผูจ้ดัการฝา่ยวางแผนการเงนิและพฒันาธรุกจิ
บจก.ไทยควอลติีKแพค (1989

• 2534-2535 หวัหน้าบญัช ีบจก.ขนสง่นํKามนัทางท่อ
• 2533-2534 เจา้หน้าที'สนิเชื'อ บจก.เงนิทุนหลกัทรพัยพ์ลูพพิฒัน์
• 2529-2531 เจา้หน้าที'สนิเชื'อสนิคา้ขาเขา้ ธ

 

การถือหุ้นของบริษทั (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 16 
• -ไมม่-ี  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร
• -ไมม่-ี  

ปี) 
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City University of Seattle, USA. 
Assumption University 

ปียอ้นหลงั 
ไทยบรรจุภณัฑแ์ละการพมิพ ์

ทพีพี ีอนิเตอรเ์นชั 'นแนล 
รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพมิพ์
กรรมการรองผูจ้ดัการ ส่วนการจดัการ  

ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพมิพ ์
ทพีพี ีอนิเตอรเ์นชั 'นแนล 
บมจ.ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพมิพ ์

16 มีนาคม 2559) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประธานกรรมการ) 

ty of New Haven, Connecticut, 

บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปียอ้นหลงั 
ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพมิพ ์

ทพีพี ีอนิเตอรเ์นชั 'นแนล 
ผูจ้ดัการฝา่ยวางแผนการเงนิและพฒันาธรุกจิ 

1989) 
ขนสง่นํKามนัทางท่อ 

เงนิทุนหลกัทรพัยพ์ลูพพิฒัน์ 
เจา้หน้าที'สนิเชื'อสนิคา้ขาเขา้ ธ.กสกิรไทย 

16 มีนาคม 2559) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
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วฒิุทางการศึกษา 
 

• ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์(บรหิารรฐักจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 

การอบรมบทบาทและหน้าที�กรรมการ 
• -ไมม่-ี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 
• 2559 
• 2553 - 2558 

 

รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บจก.ทพีพี ีอนิเตอรเ์นชั 'นแนล 
กรรมการรองผูจ้ดัการ บจก.ทพีพี ีอนิเตอรเ์นชั 'นแนล 

 

การถือหุ้นของบริษทั (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559) 
• 100 หุน้ 

 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

• -ไมม่-ี  

 
นายธรีะพล มะลกุิล (59 ปี) 
• เลขานุการบริษทั 
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วนั/เดือน/ปี ที�เข้ารบัตาํแหน่งของกรรมการ 

 

รายชื'อกรรมการ 
วนัเดอืนปี 

ที'เขา้รบัตําแหน่ง 
 

1 นายเจรญิรตัน์ หาญเบญจพงศ ์ 10/4/2557

2 นายจกักพงศ ์ ณ บางชา้ง 10/4/2557 

3 นายสนุทร พจน์ธนมาศ 10/4/2557 

4 นายธรีะพงษ ์ อศัวนิวจิติร 10/4/2558 
5 นายพงศธชั อศัวนิวจิติร 10/4/2558 
6 นายฉตัรชยั เอยีสกุล 10/4/2558 
7 นางสาวรชันีวรรณ ลิ'วเฉลมิวงศ ์ 10/4/2558 
8 ดร.วรญั แตไ้พสฐิพงษ ์ 10/4/2558 
9 นายอุดม นิลภารกัษ์ 10/4/2559 
10 นายอดุลย ์ วนิยัแพทย ์ 10/4/2559 
11 ดร.วษิณุ วงศส์นิศริกุิล 10/4/2559 
12 นายสพุจน์ พฤกษานานนท ์ 10/4/2559 

 
กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื'อแทนบรษิทัคอื นายพงศธชั อศัวนิวจิติร นายอุดม นิลภารกัษ์ และ 

นางสาวรชันีวรรณ ลิ'วเฉลมิวงศ ์กรรมการสองในสามคนนีKลงลายมอืชื'อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 
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ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคมุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ 
  ความหมายของสญัลกัษณ์ มคีวามหมายดงันีK 
  / = กรรมการ  X = ประธานกรรมการII = ผูบ้รหิาร 
  

รายชื�อกรรมการของบริษทัยอ่ย 
 
 
 
 
 
 

  หมายเหตุ 
  ความหมายของสญัลกัษณ์ มคีวามหมายดงันีK 
  / = กรรมการ  X = ประธานกรรมการ 

  
 
 
 

                         รายชื�อบริษัท 

  รายชื�อกรรมการ 

TPP 
 

(บริษทั) 

TPPI 
 

(บริษทัย่อย) 

1. นายธรีะพงษ์ อศัวนิวจิติร       /, X  
2. นายฉตัรชยั เอยีสกุล  /  
3. นายอดุลย ์วนิยัแพทย ์  /  
4. นายสพุจน์ พฤกษานานนท ์  /  
5. นายสนุทร พจน์ธนมาศ  /  
6. นายจกักพงศ ์ณ บางชา้ง  /  
7. นายเจรญิรตัน์ หาญเบญจพงศ ์  / x 

8. ดร.วรญั แตไ้พสฐิพงษ ์  /  
9. ดร.วษิณุ วงศส์นิศริกุิล  /  
10. นายอุดม นิลภารกัษ ์  /,II  
11. นายพงศธชั อศัวนิวจิติร       /,II  

      12.  นางสาวรชันีวรรณ ลิ'วเฉลมิวงศ ์       /,II / 

 

TPP 
(บริษทั) 

TPPI 
(บริษทัย่อย) 

1. นายเจรญิรตัน์ หาญเบญจพงศ ์
2. นางสาวรชันีวรรณ ลิ'วเฉลมิวงศ ์

        I 

/ 

 

X 

/ 

รายชื�อบริษัท 
รายชื�อ 
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 คณะกรรมการบรษิทัยดึมั 'นการดําเนินกจิการภายใต้กรอบการกํากบักจิการที'ด ี(Good Governance) ในการ
ปฏบิตัภิาระหน้าที'และความรบัผดิชอบในงานของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดหลกัการของการกํากบัดูแลกจิการ
ที'ด ี6 ประการ เพื'อเป็นหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏบิตั ิดงันีK 

- ความซื'อสตัย ์(Integrity) 
- ความโปร่งใส (Transparency) 
- ความเป็นอสิระ (Independence) 
- ความรบัผดิชอบ (Accountability) 
- ความเป็นธรรม (Fairness) 
- ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัการแต่งตั Kงเมื'อ 10 เมษายน 2558 ประกอบดว้ยกรรมการอสิระของบรษิทั 3 ท่านมี
คุณสมบตัคิรบถว้นเป็นไปตามที'ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดทุกประการโดยมรีายนามดงันีK   

   ชื'อ-สกุล    ตําแหน่ง 

 1.  นายสนุทร    พจน์ธนมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายจกักพงศ ์  ณ บางชา้ง กรรมการตรวจสอบ 
 3.  ดร.วษิณุ   วงศส์นิศริกุิล กรรมการตรวจสอบ 
 4.  นายธรีะพล  มะลกุิล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระดํารงตําแหน่ง 3 ปี มขีอบเขตหน้าที'และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 
ดงัต่อไปนีK 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (internal  control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ที'เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั Kง โยกยา้ยเลกิจา้งหว้หน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื'น
ใดที'รบัผดิชอบเกี'ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายที'เกี'ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั Kงบุคคลซึ'งมคีวามเป็นอสิระเพื'อทําหน้าที'เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั Kงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั Kง 

5. พจิารณารายการที'เกี'ยวโยงกนัหรอืรายการที'อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั KงนีK เพื'อใหม้ั 'นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บรษิทั 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทัซึ'งรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนีK 
(ก) ความเหน็เกี'ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที'เชื'อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
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(ข) ความเหน็เกี'ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกี'ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที'เกี'ยวกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกี'ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกี'ยวกบัรายการที'อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที'คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที'ตามกฎบตัร 

(charter) 
(ซ) รายการอื'นที'เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั 'วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที'และความรบัผดิชอบที'

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. ปฏบิตักิารอื'นใดตามที'คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดร้บัการแต่งตั Kงเมื'อ 10 เมษายน 2558 เพื'อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการที'ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หมวดที' 5 เรื'องความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ ไดก้าํหนดหน้าที'ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ว่า “ทําหน้าที'พจิารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและ
รปูแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเพื'อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตัิ
ค่าตอบแทนของผู้บรหิารระดบัสงู ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนําเสนอที'ประชุมผู้ถอืหุ้นให้เป็น
ผูอ้นุมตั”ิ และกาํหนดหน้าที'ของคณะกรรมการสรรหาว่า “ทาํหน้าที'พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคล
ที'มคุีณสมบตัเิหมาะสมเพื'อดาํรงตําแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทั Kงคดัเลอืกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที'ได้
กาํหนดไว ้และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ ซึ'งจะนําเสนอที'ประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั Kงกรรมการ” 

โดยมรีายนามคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนดงันีK 
1. ดร.วรญั แตไ้พสฐิพงษ ์  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 2. ดร.วษิณุ วงศส์นิศริกุิล  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายธรีะพล มะลกุิล   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและเลขานุการฯ 

 
 โดยมวีาระการดาํรงตําแหน่ง 3ปี นบัแต่วนัที'ไดร้บัการแต่งตั Kง 
 
คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการได้แต่งตั Kงคณะกรรมการบรหิารเมื'อวนัที' 10 เมษายน พ.ศ. 2558ตรงตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 32 
กาํหนดว่า “คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั Kงกรรมการจํานวนหนึ'ง ใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิาร โดยใหม้อีํานาจหน้าที'ตามที'
คณะกรรมการมอบหมาย และใหแ้ต่งตั Kงกรรมการคนหนึ'งในคณะกรรมการบรหิารเป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร” 

เพื'อทาํหน้าที'กาํหนดกลยุทธท์างธุรกจิ นโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ  และปฏบิตังิาน เพื'อใหก้ารดําเนินกจิการ
เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั และให้มอบหมาย ติดตาม และกํากบัดูแลฝ่ายบรหิาร เพื'อใหป้ฏบิตัิหน้าที'
ตามที'ไดร้บัมอบหมายใหค้รบถว้นเรยีบรอ้ยโดยมรีายนามคณะกรรมการบรหิาร 
ดงันีK 

1.นายอดุลย ์  วนิยัแพทย ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2.นายสพุจน์   พฤกษานานนท ์ กรรมการบรหิาร 
3.นายพงศธชั  อศัวนิวจิติร กรรมการบรหิาร 
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โดยมวีาระการดาํรงตําแหน่ง 3 ปี นบัแต่วนัที'ไดร้บัการแต่งตั Kง 
พรอ้มทั Kงไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจ หน้าที'ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารไวด้งันีK 

1. กาํหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ กลยุทธ ์โครงสรา้งการบรหิารงานหลกัในการดาํเนินธุรกจิ และอาํนาจ
การบรหิารต่างๆ ของบรษิทั 

2. ตรวจสอบ ตดิตาม การดาํเนินนโยบาย และผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
3. พจิารณาจา้ง แต่งตั Kง บรรจุ โยกยา้ย ปลดจากตําแหน่ง โอนยา้ย พกังาน เลกิจา้ง และกาํหนด

ค่าตอบแทน รวมทั Kงค่าใชจ้่ายและสิ'งอาํนวยความสะดวกของพนกังานทุกระดบั โดยอาจมอบอาํนาจให้
ฝา่ยบรหิารดาํเนินการแทนได ้

4. พจิารณาอนุมตักิารลงทุน รวมถงึการแสวงหาโอกาสการทาํธุรกจิใหม่ๆ ตลอดจนการดาํเนินงานต่างๆ 
ของบรษิทัฯ 

5. ดาํเนินงานต่างๆ ที'ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมทั Kงทาํหน้าที'กลั 'นกรองเรื'องต่างๆที'จะ
นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ 

6. พจิารณาอนุมตักิารจดัซืKอสนิทรพัยท์ุน หรอืสนิทรพัยอ์ื'นๆ ในการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
 

ที'ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั Kงที' 2/2559 วนัที' 13 พฤษภาคม 2559 มมีตยิกเลกิคณะกรรมการบรหิาร 
 

ผูบ้ริหารบริษทั 
 ผูบ้รหิารของบรษิทัตามคํานิยามในคําประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
หมายรวมถงึ กรรมการผูจ้ดัการ และผูท้ี'ดาํรงตําแหน่งระดบับรหิารสี'รายแรกนับต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา รวมถงึ
ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ดงัมรีายชื'อต่อไปนีK    

ชื'อ-สกุล ตําแหน่ง 

1. นายพงศธชั  อศัวนิวจิติร กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายอุดม  นิลภารกัษ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวรชันีวรรณ  ลิ'วเฉลมิวงศ ์ ผูจ้ดัการทั 'วไป สายงานพฒันาธรุกจิ  

4. นายสง่า  เยี'ยมพฒัน์ รกัษาการผูจ้ดัการโรงงาน สายงานปฏบิตักิาร 

5. นางวไิล  วรรณมหนิทร ์ ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
 

การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่านและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ'งหนึ'งของกรรมการ
ทั Kงหมดตอ้งมถีิ'นที'อยู่ในราชอาณาจกัรอาจเลอืกตั Kงจากบุคคลภายนอกซึ'งมใิช่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทักไ็ด ้
 วธิกีารคดัเลอืกบุคคลที'จะแต่งตั Kงเป็นกรรมการบรษิทัผ่านการกลั 'นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด 
ค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) การเสนอรายชื'อกรรมการบรษิทัที'ตอ้งขออนุมตัจิากที'ประชมุ
ใหญ่ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะสรรหา และนําเสนอต่อที'ประชมุกรรมการบรษิทัเพื'อพจิารณาคดัเลอืก เพื'อใหบุ้คคล
ที'เหมาะสมและเกดิประโยชน์ สรา้งประสทิธภิาพในการดาํเนินการของธุรกจิ เมื'อที'ประชมุมมีตอินุมตัแิลว้ใหนํ้าเสนอต่อที'
ประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้เพื'อพจิารณาอนุมตัใิหเ้ลอืกบุคคลนั Kนเขา้เป็นกรรมการบรษิทัเป็นทางการต่อไป 
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  สทิธขิองผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั Kงกรรมการ จะใช้วธิกีารแต่งตั Kงกรรมการผ่านที'ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดย
กรรมการแต่ละรายตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบเกนิกว่ากึ'งหนึ'งของจํานวนเสยีงทั Kงหมดของผูถ้อืหุน้ ซึ'งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีง โดยมหีลกัเกณฑด์งันีK 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ'งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที'ตนถอือยู่ โดยถอืว่าหนึ'งหุน้มหีนึ'งเสยีง 
2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสยีงที'มอียู่ทั Kงหมดตาม (1) เลอืกตั Kงบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้ โดยไม่เกนิจาํนวนกรรมการที'จะพงึเลอืกตั Kงในครั KงนีK แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมาก
น้อยเพยีงใดไม่ได ้

3. บุคคลซึ'งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั Kงเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที'พงึจะมหีรอืจะพงึเลอืกตั Kงในครั Kงนั Kน ในกรณีที'มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการที'จะพงึ
เลอืกตั Kงในครั KงนีK  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีKขาด 

4. ในการประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครั Kง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นจาํนวน 1 ใน 
3 ของกรรมการทั Kงหมด  กรรมการซึ'งออกจากตําแหน่งแลว้ที'ประชุมผูถ้อืหุน้อาจจะไดร้บัเลอืกเขา้มาดํารง
ตําแหน่งอกีครั Kงกไ็ด ้

 
2. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารที�เป็นตวัเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั 
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั ในปี 2559 เป็นเงนิรวมเท่ากบั 905,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
เบีKยประชุมทั KงสิKน 

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 เป็นเงนิรวมเท่ากบั 294,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนใน

รปูเบีKยประชุมทั KงสิKน 
(ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในปี 2559 เป็นเงนิรวมเท่ากบั 37,000 บาท โดย
เป็นค่าตอบแทนในรปูเบีKยประชุมทั KงสิKน 
 

(ง) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร ในปี 2559 เป็นเงนิรวมเท่ากบั 111,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป

เบีKยประชุมทั KงสิKน 
 

(จ) ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
  ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารซึ'งหมายรวมถงึ กรรมการผูจ้ดัการ และผูท้ี'ดาํรงตําแหน่งระดบับรหิารสี'รายแรกนบั
ต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา รวมถงึผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิเท่ากบั 6.62 ลา้นบาทโดยเป็นค่าตอบแทนในรปู
เงนิเดอืน และโบนสั 
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ค่าตอบแทนเป็นตวัเงิน (เบีZยประชุมปี 2559) 

ที� รายชื�อกรรมการ/ตาํแหน่ง 
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ กรรมการตรวจสอบ รวมทั KงสิKน 

ประชมุ เบีKยประชมุ ประชมุ เบีKยประชมุ ประชมุ เบีKยประชมุ ประชมุ เบีKยประชมุ ในรอบปี 2559  

1 นายธรีะพงษ์ อศัวนิวจิติร 4/4 140,000                  140,000  
  กรรมการ/ประธานกรรมการ                   

2 นายฉัตรชยั เอยีสกลุ 3/4 90,000                    90,000  
  กรรมการ/รองประธานกรรมการ                   

3 นายอดุลย์ วนิยัแพทย์ 4/4 100,000 3/3 75,000              175,000  
  กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร                   

4 นายสพุจน์ พฤกษานานนท์ 4/4 100,000 3/3 36,000              136,000  
  กรรมการ/กรรมการบรหิาร                   

5 นายสนุทร พจน์ธนมาศ 4/4 100,000         6/6 150,000      250,000  
  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                   

6 นายจกักพงศ ์ณ บางชา้ง 4/4 100,000         6/6 72,000      172,000  
  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ                   

7 นายเจรญิรตัน์ หาญเบญจพงศ์ 3/4 75,000         2/6 24,000        99,000  
  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ                   

8 ดร.วษิณุ วงศส์นิศริกิลุ 4/4 100,000     1/1 12,000 4/6 48,000      160,000  
  กรรมการอสิระ/กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ                   
9 ดร.วรญั แตไ้พสฐิพงษ์ 3/4 75,000     1/1 25,000          100,000  
  กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน                   

10 นายพงศธชั อศัวนิวจิติร 4/4 - 3/3 - 1/1 -     - 
  กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ                 

 
11 นายธรีะพล มะลกิลุ   -     1/1 -     - 
  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน                 

 
12 นายอุดม นลิภารกัษ์ 4/4 25,000                    25,000  
  กรรมการ                   

13 นางสาวรชันวีรรณ ลิ'วเฉลมิวงศ์ 4/4 -             - 
  กรรมการ/ผูจ้ดัการทั 'วไป                   
  รวม   905,000   111,000   37,000   294,000 1,347,000  

หมายเหตุ : กรรมการที'เป็นผูบ้รหิารจะไมไ่ดร้บัเบีKยประชมุ



 Thai Packaging & Printing Public Company Limited(TPP) 
 

 
Annual Report 2016         Page 55 of 126 
 

บุคลากร 
  บรษิทั ไทยบรรจุภณัฑแ์ละการพมิพ ์จาํกดั (มหาชน) มพีนกังานประจาํ ณ วนัที' 31ธนัวาคม พ.ศ. 2559
ทั KงสิKนรวม 256 คน จาํนวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกั ดงันีKคอื  
 
  1. สว่นบรหิาร                                                        12  คน 
  2. สาํนกังานเลขานุการ                                             10  คน 
  3. สายงานบรหิารม ี4 ฝา่ย                    37  คน 
   ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ฝา่ยจดัซืKอ และฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ 
  4. สายงานปฏบิตักิาร ม ี3ฝา่ย    166  คน 
   ฝา่ยผลติ ฝา่ยวางแผนและควบคุมการผลติ 
   และฝา่ยวศิวกรรมและซ่อมบาํรุง 
  5. สายงานพฒันาธุรกจิ ม ี3 ฝา่ย                31 คน 
   ฝา่ยขายและการตลาด 
   ฝา่ยพฒันาผลติภณัฑ ์
   ฝา่ยประกนัคุณภาพ 
    
   รวมพนักงานทั ZงสิZน    256  คน 
 

 นโยบายในกรณีมกีารเปลี'ยนแปลงจาํนวนพนกังานอย่างมนียัสาํคญันั Kน บรษิทัจะดาํเนินการจดัหาบุคคลที'มี
ความสามารถเท่าเทยีมกนัมาทาํงานทดแทน  เนื'องจากพนกังานในโรงงานที'ทาํหน้าที'การผลติสนิคา้ นอกจากตําแหน่งที'
ตอ้งอาศยัความเชี'ยวชาญ เช่น ช่างพมิพซ์ึ'งตอ้งอาศยัความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์และความชาํนาญในดา้นการพมิพ์
มาทาํงานในหน้าที'แลว้ตาํแหน่งงานทั 'วไปอื'นสามารถจดัหาหรอืคดัเลอืกจากบุคลากรในทอ้งถิ'นไดโ้ดยใชเ้วลาจดัหาไม่มานกั 

 สาํหรบัขอ้พพิาทดา้นแรงงานหากจะมเีกดิขึKนในอนาคตบรษิทัจะใชน้โยบายการเจรจาและต่อรองขอ้เรยีกรอ้งของ
พนกังานที'เสนอมาอย่างเป็นธรรมโดยถอืประโยชน์ร่วมกนัของบรษิทัเป็นหลกัพจิารณา 

 ผลตอบแทนรวมของพนกังานทั Kงหมดประจาํปี 2559 คดิเป็นเงนิจาํนวน 56.36 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนดา้น
เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนสัประจาํปี 

 บรษิทัมนีโยบายการพฒันาพนกังาน  โดยเน้นไปในทางจดัการฝึกอบรมทุกระดบัชั Kนจดัใหม้รีะบบการจดัการ
ฝึกอบรมใหค้วามรูท้กัษะในการปฏบิตังิานแก่พนกังาน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจาํปี รอ้ยละ 80 ของ
พนกังานทั Kงหมด จะไดร้บัการฝึกอบรมในดา้นคุณภาพอย่างน้อย 6 ชั 'วโมงต่อคนต่อปีเพื'อใหพ้นกังานไดเ้กดิความเขา้ใจและ
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพในขณะเดยีวกนัยงัไดจ้ดัสง่พนกังานของบรษิทัไปเขา้ฝึกอบรม
ภายนอกในโครงการฝึกอบรมที'เหน็ว่าเป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิาน
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 ในปี 2550 บรษิทัไดเ้ริ'มปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที'ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2549 ซึ'งตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดนํ้าขอ้พงึปฏบิตัจิากหลกัการกาํกบักจิการที'ด1ี5ขอ้ใหแ้ก่บรษิทัจดทะเบยีนโดยเทยีบเคยีงกบั
หลกัการกาํกบัดแูลกจิการของThe Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of 
Corporate Governance ปี 2004) และขอ้เสนอแนะของธนาคารโลกจากการเขา้ร่วมโครงการ Corporate Governance -
Reports on the Observance of Standards and Codes (CG-ROSG) จนถงึฉบบัปี 2555 ซึ'งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยไดป้รบัปรุงแกไ้ขเพิ'มเตมิในสว่นของแนวปฏบิตัขิองทั Kง 5 หมวดใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ASEAN Corporate 
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เป็นการยกระดบัมาตรฐานและการปฏบิตัดิา้นการกาํกบัดแูลกจิการที'ดี
ของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ใหม้มีาตรฐานการกาํกบัดแูลกจิการที'สงูขึKน เพื'อเตรยีมความพรอ้มเขา้สูก่ารแขง่ขนัในระดบั
ภูมภิาค ASEAN อกีดว้ยบรษิทัจงึไดนํ้ามาประยุกตใ์ชใ้หเ้ทยีบเคยีงกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที'ด ีเพื'อความทนัสมยั และ
สอดคลอ้งกบัภาวะการเปลี'ยนแปลงที'เกดิขึKนในสงัคมตลาดทุนสรุปไดด้งันีK   
 
หมวดที� 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 
 1.  คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ โดยคาํนึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ใหม้ากที'เท่าที'จะทําไดโ้ดยไม่
จํากดัเฉพาะสทิธทิี'กฎหมายกําหนดไว้ และได้ประกาศใช้นโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิัทฉบบัใหม่ที'ปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที'ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2.  ในปี  2559 บรษิทัมกีารประชุมผูถ้อืหุน้ 1 ครั Kง คอื การประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เมื'อวนัที'  
12 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ'งเป็นการประชุมในวนั เวลา และสถานที' ที'คํานึงถงึความสะดวกของผูถ้อืหุน้ที'จะเขา้ร่วมประชุม 
โดยบรษิัทจดัให้มกีารประชุมในวนัและเวลาทําการ ณ สถานที'ในหอ้งประชุมของบรษิัท ซึ'งมกีารคมนาคมที'สะดวกต่อการ
เดนิทาง    
 3.  บรษิทัไดแ้จง้ในเอกสารเชญิประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึขอ้มลู วนั เวลา สถานที' วาระการประชุม ขอ้มูลทั Kงหมดที'
เกี'ยวขอ้งกบัเรื'องที'ตอ้งตดัสนิใจในที'ประชุมรวมตลอดถงึสาเหตุและความเป็นมาของเรื'องที'ต้องตดัสนิใจ กฎเกณฑต่์างๆที'ใช้
ในการประชุมและขั Kนตอนการออกเสยีงลงมตโิดยเน้นรายละเอยีดให้ผูอ่้านที'ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื'องนั Kนๆมาก่อน
สามารถเขา้ใจเรื'องได้โดยง่าย และนําส่งให้แก่ผูถ้ือหุน้เป็นการล่วงหน้าให้มากที'สุดเท่าที'กฎหมายจะยนิยอมให้ทําไดอ้ย่าง
เพยีงพอและทนัเวลานอกจากนีKบรษิทัยงัได้เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารการประกอบการประชุมไวใ้นWebsite
ของบรษิทัที' www.tpppack.com เพื'อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 
 4.  บรษิทัมนีโยบายที'จะละเวน้การกระทําใดๆ ที'เป็นการจํากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ ในการศกึษาสารสนเทศของการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามขอ้มูลที'ไม่เขา้ใจ หรอืสามารถส่งคําถามเป็นการล่วงหน้าได้โดยติดต่อที'
เลขานุการ สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ โทร 02-175-2201-8 ต่อ 1201 หรอืตดิต่อเลขานุการบรษิทัโทร 02-636-8292-3 
 5. บรษิทัอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ที'ละเวน้การกระทํา
ใดๆ ที'เป็นการจํากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถ้ือหุน้ จดัขั Kนตอนการลงทะเบยีนเขา้ประชุมเพื'อไม่ใหม้วีธิกีารที'ยุ่งยากไม่
สลบัซบัซอ้น 

- กระบวนการในการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นแบบมาตรฐานปกตทิี'ปฏบิตัโิดยทั 'วไป 
- มป้ีายประกาศจุดลงทะเบียนให้เหน็อย่างเด่นชดัพร้อมจดัเจ้าหน้าที'อํานวยความสะดวกและจดัเตรียม

อุปกรณ์ที'จะใชใ้นการลงทะเบยีน 
- มแีผนที'แสดงสถานที'ประชุม  นําสง่พรอ้มกบัหนงัสอืเชญินดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

การกาํกบัดแูลกิจการ 
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 6.  บรษิทัจดัทาํแบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะตลอดจนรายละเอยีดวธิกีารมอบฉนัทะ และแนบแบบฟอรม์หนังสอืการ
มอบฉันทะดงักล่าวจดัส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายพร้อมหนังสอืนัดประชุม เพื'ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ที'ไม่สะดวกจะ
มาร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื'นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน รวมทั Kงมคีําอธบิายให้ทราบถึง
วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ทั KงนีK เพื'อเพิ'มทางเลอืกใหผู้ถ้อืหุน้กรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยเสนอรายชื'อกรรมการอสิระ
เป็นผูร้บัมอบอาํนาจ 
 7.  บรษิทัจดัพมิพร์ายการเอกสารที'ต้องใชแ้สดงตวัเพื'อเขา้ประชุม และจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายพรอ้มหนังสอืนัด
ประชุม เพื'อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่าจะตอ้งจดัเตรยีมเอกสารอะไรบา้งที'จะใชใ้นการแสดงตนเพื'อการเขา้ร่วมประชุม 
 8.  ประธานที'ประชุมจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดงความเหน็และตั Kงคําถามต่อ
ที'ประชุมในเรื'องที'เกี'ยวขอ้งกบับรษิทั และภายหลงัการประชุม กรรมการที'เขา้ร่วมประชุมไดเ้ดนิพบปะผูม้าร่วมประชุมเพื'อเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไม่ตอ้งการถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื'องที'ตอ้งการทราบได ้
 
หมวดที� 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 1.  บรษิัทอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ที'ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธอิอกเสยีงโดย
มอบฉันทะให้ผู้อื'นมาประชุมและออกเสยีงลงมติแทน โดยเปิดโอกาสให้ส่งหนังสอืมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท
ตรวจสอบล่วงหน้า เพื'อจะไดไ้ม่เสยีเวลาตรวจสอบในวนัประชุม 
 2.  บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบที'ผูถ้อืหุน้สามารถกําหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้
และเสนอชื'อประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ'งเป็นกรรมการอสิระเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
 3.  บรษิทัเปิดโอกาสและกําหนดหลกัเกณฑอ์ย่างชดัเจนในการใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอเรื'องเพื'อบรรจุเขา้
เป็นวาระการประชุมและเสนอชื'อบุคคลเพื'อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสําหรบัการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ซึ'งผูถ้อืหุน้สามารถสง่ขอ้มลูตามแบบฟอรม์ที'บรษิทักาํหนดโดยสง่เป็นจดหมายลงทะเบยีนมายงับรษิทั
ได ้โดยบรษิทัเผยแพร่สารสนเทศดงักล่าวไวใ้น Website ของบรษิทั และไดป้ระชาสมัพนัธใ์หผู้ถ้อืหุน้ทราบโดยแจง้สารสนเทศ
ผ่านสื'ออเิลค็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์
 4.  บรษิทัมกีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระเพื'อพจิารณาในทุกกรณีเพื'อความโปร่งใสและเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานเพื'อ
จะไดต้รวจสอบไดใ้นกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 
 5.  บรษิทักาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตั Kงกรรมการเป็นรายบุคคล 
 6.  บรษิทัมกีารกาํกบัดแูลเรื'องการใชข้อ้มลูภายใน โดยกําหนดขอ้พงึปฏบิตัเิกี'ยวกบัการใชข้อ้มูลภายในเพื'อการซืKอ
ขายหลกัทรพัยไ์วใ้นคุณธรรมและขอ้พงึปฏบิตัใินการทาํงานควบคู่กบัการใชม้าตรการตามกฎหมายในการนําขอ้มลูภายในของ
บริษัท ไปใช้เพื'อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที'เกี'ยวข้องกําหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัดในการที'ต้องเก็บรักษา
สารสนเทศที'สาํคญัที'ยงัไม่ได้เปิดเผยไวเ้ป็นความลบัโดยจํากดัใหร้บัรู้โดยเฉพาะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงที'เกี'ยวขอ้ง
เท่านั Kน นอกจากนีK ในการซืKอ ขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยท์ี'ออกโดยบรษิทั กรรมการและผูบ้รหิารต้องแจง้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วนันับตั Kงแต่วนัที'เกดิรายการขึKน พรอ้มทั Kง
สง่สาํเนารายงานดงักล่าวใหก้บับรษิทั เพื'อเกบ็เป็นหลกัฐานและรายงานต่อที'ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจาํ  
 7.  ในปี 2559 ไม่มกีรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของบรษิทัและผูเ้กี'ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวรายใดมสี่วนไดส้่วนเสยี 
หรอืมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ในการทาํธุรกรรมของบรษิทั 
 8.  บรษิทัมมีาตรการและขั Kนตอนในการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนัตามมาตรฐานที'กําหนดไวต้ามขอ้กําหนด
ของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคอื การเขา้ทํารายการระหว่างกนั
จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากกรรมการอสิระโดยดําเนินการตามแนวปฏบิตัิภายใน เรื'องการเขา้ทํารายการระหว่างกนัที'
กรรมการอิสระกําหนดรายละเอียดไว้แต่รายการนั Kนเข้าข่ายเป็นรายการที'เกี'ยวโยงกนั จะต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที'ประชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี ตามหลกัเกณฑโ์ดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 
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           นอกจากนีKกลุ่มบุคคลที'เกี'ยวขอ้งซึ'งประกอบด้วยกรรมการอสิระกรรมการตวัแทนจากเจ้าหนีKและกรรมการตวัแทน
ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ฝา่ยต่างๆทาํหน้าที'ดแูลการเขา้รายการที'อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที'ความสาํคญัสงูเป็นพเิศษ
โดยที'หากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ฝ่ายใดเป็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในรายการที'อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กรรมการที'แต่งตั Kง
โดยผูถ้อืหุน้ฝา่ยดงักล่าวจะถอนตวัออกจากการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการที'เป็นอสิระนีKเพื'อพจิารณารายการดงักล่าว 
 

หมวดที� 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะกรรมการดแูลสทิธติามที'กฎหมายกาํหนดของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์
ร่วมกนัอย่างเหมาะสมเพื'อให ้Stakeholders มั 'นใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยดทีั KงนีKบรษิทัไดว้างกตกิา
ระเบยีบในขอ้พงึปฏบิตัใินการทาํงานซึ'งไดก้าํหนดของขอ้พงึปฏบิตัขิองพนกังานต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุ่มต่างๆ 
 คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ  พนกังาน ผูบ้รหิาร 
ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนีK และภาครฐั โดยเฉพาะความรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม เพื'อใหผู้ม้สีว่นได้
สว่นเสยีกลุ่มนั Kนมั 'นใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยด ีดงันั Kนขอ้พงึปฏบิตัเิกี'ยวกบัจรรยาบรรณในการ
ดาํเนินธุรกจิ (Code of conduct) เพื'อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทุกระดบั ยดืถอืเป็นหลกัปฏบิตัใินการดาํเนินงาน
โดยสรุปดงันีK 
 
 ลกูคา้    
 บรษิทัมุ่งมั 'นดว้ยการนําเสนอผลติภณัฑท์ี'มคุีณภาพบรกิารที'มมีาตรฐานและประสทิธภิาพปกป้องประโยชน์เอาใจใส่
และรบัผดิชอบต่อลกูคา้อย่างเท่าเทยีมกนั ปจัจุบนับรษิทัมทีมีศูนยบ์รกิารลูกคา้เป็นหน่วยงานรบัเรื'องรอ้งเรยีนของลูกคา้เพื'อ
นํามาจดัเป็นระบบฐานขอ้มลูและจดัหมวดหมู่ตามประเภทคํารอ้งเรยีน ก่อนจดัส่งเรื'องรอ้งเรยีนดงักล่าวไปยงัสาํนักกรรมการ
ผูจ้ดัการและทมีกาํกบัการปฏบิตังิาน และหน่วยงานอื'นที'เกี'ยวขอ้ง เพื'อประสานงานและร่วมกนัหาวธิกีารดําเนินการแกไ้ขขอ้
รอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพเป็นธรรมไม่เปิดเผยขอ้มลูหรอืความลบัของลูกคา้เวน้เป็นการเปิดเผยตามที'กฎหมายกําหนด หรอื
ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลกูคา้เท่านั Kน 
 
 ผูถ้อืหุน้   
 บรษิทัมุ่งมั 'นใหด้าํเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล โปร่งใส เกดิผลดําเนินการที'ดอีย่างต่อเนื'องและ
มั 'นคง สร้างผลตอบแทนที'เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพยามอย่างเต็มที'ในการเก็บรกัษาไว้ซึ'งทรพัย์สนิ ชื'อเสยีงและ
ภาพลักษณ์ที'ดีของบริษัท หากเรื'องใดที'มีผลกระทบหรือเกี'ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดําเนินตาม
แนวนโยบายการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคอย่างเท่าเทยีมในการออกเสยีงลงคะแนนผูถ้อืหุน้ใดมสี่วน
ไดส้่วนเสยีเป็นพเิศษในเรื'องใดซึ'งที'ประชุมไดล้งมตผิูถ้อืหุน้นั Kนจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดว้ยในเรื'องนั Kน นอกจากออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตั Kงกรรมการ 
 
 พนกังาน  
บรษิทัไดป้ฏบิตักิบัพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทยีมเป็นธรรมและไดผ้ลตอบแทนที'เหมาะสมถอืว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากร
ที'มค่ีาดงันั Kนจงึมุ่งมั 'นที'จะสง่เสรมิใหม้โีครงการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆภายในบรษิทัอย่างสมํ'าเสมอโดยใหพ้นักงานเขา้อบรม
หลกัสตูรต่างๆเพื'อเพิ'มศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถรองรบัการแขง่ขนัทางธุรกจิ 
 
 เจา้หนีKและคู่คา้ 
บรษิัทยดึมั 'นในการดําเนินธุรกจิดว้ยความซื'อสตัย์อยู่บนพืKนฐานของการปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื'อนไขทางธุรกจิที'เป็น
ธรรมต่อเจา้หนีKและคู่คา้โดยอยู่ภายใตก้ฎหมายที'กาํหนด 
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 สงัคม 
 บรษิัทมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยดําเนินธุรกจิอย่างผู้มจีรรยาบรรณเยี'ยงผู้ประกอบวชิาชีพและให้สนับสนุน
กจิกรรมต่างๆ ที'เกืKอกลูและสรา้งสรรคต่์อสงัคมตามความเหมาะสม  โดยใชท้รพัยากรของบรษิทั 
 การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาหาประสบการณ์การทํางานโดยการรบันักศกึษาเขา้ฝึกงานในหน่วยงานต่างๆของบรษิทั
เป็นประจาํทุกปี สนบัสนุนการจดักจิกรรมสง่เสรมิวฒันธรรมไทยในเทศกาลสาํคญัๆ เช่นวนัสงกรานต ์ วนัเขา้พรรษา   
การร่วมบรจิาคเงนิและสิ'งของใหแ้ก่องคก์รการกุศล ผูด้อ้ยโอกาสและผูป้ระสบภยั 
 
หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 
 1. บรษิทัมกีารเผยแพร่ทั Kงขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูที'มใิช่การเงนิตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัพย ์
แห่งประเทศไทยอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆทั Kงทางช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมทั Kงเปิดเผยขอ้มลูทั Kงภาษาไทยและภาษาองักฤษอกีทั Kงยงัมกีารปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนัเป็นระยะๆ นอกจากนีK   
บรษิัทได้จดัทําขอ้มูลรายละเอยีดอื'นๆ ที'คาดว่าน่าจะเป็นที'สนใจของนักลงทุนและนักวเิคราะห์  เช่น  แผนภูมสิรุปผลการ
ดําเนินงานดา้นต่างๆ ที'สาํคญัขอ้มูลงบการเงนิยอ้นหลงัเพื'อการเปรยีบเทยีบข่าวประชาสมัพนัธท์ี'น่าสนใจสําหรบันักลงทุน 
เป็นตน้  
 2. บรษิทัไดร้ายงาน นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที'คณะกรรมการไดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และรายงานผล
การปฏบิตัติามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาํปี ผ่าน website ของบรษิทั    
 3. บรษิทัไดแ้สดงรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิควบคู่กบัรายงานของ 
ผูส้อบบญัชใีนรายงานประจาํปี 
 4. บรษิทัไดม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าที'ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครั Kงของ 
การประชุมและจาํนวนครั Kงที'กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการในปีที'ผ่านมา ตลอดจนความเหน็จากการทาํ
หน้าที'ของคณะกรรมการชุดย่อยไวใ้นรายงานประจาํปี และหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้  ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และสาํนกังาน ก.ล.ต 
 5. การกาํหนดค่าตอบแทนใหก้รรมการไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ โดยไดร้บัอนุมตัจิากที'ประชุมประจาํปี 2559 
เมื'อวนัที' 12 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นจาํนวนเงนิปีละไม่เกนิ 1,950,000 บาทมผีลตั Kงแต่ปีบญัช ี2559 เป็นตน้ไป ทั KงนีK
คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปี ภายในวงเงนิดงักล่าว ซึ'งอตัราจะสอดคลอ้งกบั
อุตสาหกรรม สามารถสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานและรกัษากรรมการที'มคุีณภาพไวไ้ด ้และมคีวามเหมาะสมกบั
ภาระหน้าที'ความรบัชอบที'เพิ'มขึKน ทั KงนีK กรรมการที'ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการบรหิาร ไดร้บัค่าตอบแทนเพิ'มเตมิ 
ตามปรมิาณงานที'เพิ'มขึKน 
 ค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร  เป็นไปตามผลประกอบการของบรษิทั  และผลงานของผูบ้รหิารแต่ละคน   
โดยคณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทน 
 จาํนวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร สาํหรบัปีสิKนสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โปรดดรูายละเอยีดใน 
หวัขอ้ “ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร” 
 6. คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมเป็นประจาํทุกไตรมาสโดยมกีารกาํหนดวนัประชมุไวล่้วงหน้าและอาจม ี
การประชุมพเิศษเพิ'มตามความจาํเป็นโดยมวีาระการพจิารณาตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัเป็นสว่นหนึ'งของวาระ
ประจาํของการประชมุ การประชุมดาํเนินไปในลกัษณะที'เอืKออาํนวยใหม้กีารนําเสนอพจิารณาและอภปิรายในรปูแบบเหมาะสม
ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะไดร้บัหนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มวาระการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัในปี 2559 ที'ผ่านมา
คณะกรรมการมกีารประชุมรวม 4 ครั Kง 
 7. บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการจา่ยผลตอบแทนโดยละเอยีดทั Kงรปูแบบ ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทน ไวใ้น
รายงานประจาํปี และ แบบ 56-1 
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 8.  บรษิทัมหีน่วยงานเลขานุการบรษิทัเพื'อสื'อสารกบับุคคลภายนอกอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรมสามารถตดิต่อไดท้ี'
โทร02-636-8292-3 หรอืเลขานุการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ โทร 02-175-2210ต่อ 1201  
 9. ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษิทัเพิ'มเตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ของบรษิทัที'
แสดงไวใ้น www.set.or.th หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tpppack.com 
 
 
หมวดที� 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
(1) โครงสรา้งคณะกรรมการ 
 1.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวนรวมทั KงสิKน 12 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 
กรรมการที'เป็นผูบ้รหิาร (Executive Directors) จาํนวน 3 ท่าน กรรมการที'มใิชผู่บ้รหิาร (Non-Executive Directors) จาํนวน 
9ท่าน โดยมกีรรมการอสิระจาํนวน 4 ท่าน (รายละเอยีดคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอาํนาจหน้าที'ของกรรมการแต่ละ
ชุด โปรดดรูายละเอยีดที' “โครงสรา้งการจดัการ”) 
 1.2  บรษิทัมกีารกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน โดยระบุไวใ้นนโยบายการกํากบัดูแล
กจิการ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึ'งเป็นไปตามกฎหมาย 
 1.3  บรษิทักาํหนดคุณสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ”อย่างละเอยีด โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 
(แบบ56-1) และรายงานประจาํปี 
 1.4  บรษิัทเปิดเผยการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถอืหุ้นทราบโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) ซึ'งผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลไดจ้าก Website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที'
www.set.or.th และ Website ของบรษิทัที' www.tpppack.com 
 1.5 คณะกรรมการมนีโยบายและวธิปีฏบิตัใินการดาํรงตําแหน่งกรรมการที'บรษิทัอื'นของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั
ว่าตอ้งกระทาํการโดยเปิดเผยต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 1.6  ประธานกรรมการของบรษิัทมใิช่บุคคลเดยีวกบักรรมการผู้จดัการใหญ่และเป็น Non-Executive Directors
อาํนาจหน้าที'ของประธานกรรมการนั Kนเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนอํานาจหน้าที'ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นั Kน คณะกรรมการ
บรษิทัมกีารกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน 
 1.7  บรษิทัมเีลขานุการบรษิทั มหีน้าที'รบัผดิชอบดงันีK 

(1) ใหข้อ้แนะนําเบืKองตน้แก่กรรมการเกี'ยวกบัขอ้กฎหมายขอ้ควรปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทั ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้งและสมํ'าเสมอรวมถงึรายงานการเปลี'ยนแปลงที'มี
นยัสาํคญัแก่กรรมการ 
 (2) สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกี'ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการ ใหข้อ้มลูและผลกัดนัคณะกรรมการปฏบิตัติาม
รวมทั Kงใหม้กีารตรวจสอบผลการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของหลกัการดงักล่าว 
 (3) จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถ้อืหุน้และการประชุมคณะกรรมการ 
 (4) จดัการประชมุผูถ้อืหุน้และการประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และ
ขอ้พงึปฏบิตัทิี'ด ี
 (5) บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้และการประชุมคณะกรรมการรวมทั Kงตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิี'
ประชุมผูถ้อืหุน้และที'ประชมุคณะกรรมการ 
 (6) จดัทาํและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการรายงานประจาํปีของบรษิทั หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้หนงัสอืนดั
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 (7) ดาํเนินการใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัทาํรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนและผูท้ี'เกี'ยวขอ้ง 
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ตามขอ้กาํหนดกฎหมาย 
 (8) เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีที'รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิารและสง่สาํเนาใหป้ระธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที'กฎหมายกาํหนด 
 (9) ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศในสว่นที'รบัผดิชอบต่อหน่วยงานที'กาํกบั 
ตามระเบยีบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขอ้กฎหมายที'เกี'ยวขอ้ง 
 (10) ตดิต่อและสื'อสารกบัผูถ้อืหุน้เพื'อใหไ้ดร้บัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้และขา่วสารของบรษิทั และเป็น
สื'อกลางระหว่างผูถ้อืหุน้กบัคณะกรรมการ และผูบ้รหิาร 
 (11) ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ 
 (12) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการ 
 (13) ตดิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้พงึปฏบิตัใินสว่นที'เกี'ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั และ
กรรมการเพื'อการใหค้าํแนะนําเบืKองตน้ 
 (14) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

 
(2) คณะกรรมการชุดย่อย 
 2.1  นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที'ตอ้งจดัใหม้ตีามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ี
คณะกรรมการชุดย่อยอื'นเพื'อการกบัดแูลกจิการที'ด ีตามความจาํเป็นเพื'อใหเ้กดิความคล่องตวัในการบรหิาร 
 2.2  เพื'อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที' และในขณะเดยีวกนั เพื'อใหค้ณะกรรมการชุดย่อยสามารถ
ปฏบิตัหิน้าที'ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล สมาชกิสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปดว้ย กรรมการอสิระและกรรมการที'
มใิช่ผูบ้รหิาร 
 
(3) บทบาทหน้าที'และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 3.1 คณะกรรมการไดท้าํหน้าที'พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรื'องที'สาํคญัเกี'ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั เช่น 
วสิยัทศัน์ และภารกจิกลยทุธ ์ เป้าหมายทางการเงนิ ความเสี'ยง แผนงานงบประมาณ รวมทั Kงกาํกบัควบคุม ดแูลใหฝ้า่ยจดัการ
ดาํเนินงานตามนโยบายและแผนที'กาํหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 3.2  คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหค้วามเหน็ชอบต่อ
นโยบายดังกล่าวคณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจํา ซึ'งในปี 2559
คณะกรรมการไดใ้ชน้โยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบรษิทั โดยนําเอานโยบายการกํากบัดูแลกจิการฉบบัใหม่นีKปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที'ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย      
 3.3  คณะกรรมการได้ส่งเสรมิให้จดัจรรยาบรรณธุรกจิ เพื'อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจถึง
มาตรฐานดา้นจรยิธรรมที'บรษิัทใชใ้นการดําเนินธุรกจิ อกีทั Kงได้มกีารติดตามให้มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่าง
จรงิจงั 
 3.4  คณะกรรมการไดพ้จิารณาเรื'องความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพจิารณาการทาํรายการที'อาจมี
ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ มแีนวทางที'ชดัเจนและเป็นไปเพื'อผลประโยชน์ของบรษิทั  และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสาํคญัโดย
ที'ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจและคณะกรรมการไดม้กีารปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกี'ยวกบัขั Kนตอน 
การดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มลูของรายการที'อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างถูกตอ้งครบถว้น 
 3.5  คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงนิ และดา้นการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ และนโยบาย คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการดูแลการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมดงักล่าวและทาํการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั Kง 
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(4) การประชุมคณะกรรมการ 
 4.1  บริษัทกําหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกําหนดการ
ดงักล่าว อย่างไรกต็ามในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนอาจมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ'มเตมิได ้
 4.2  ในปี 2559 บรษิทัมกีารประชุมคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั Kง ซึ'งเหมาะสมกบัภาระหน้าที'และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการและการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัในปีที'ผ่านมา 
 4.3  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการร่วมกนัพิจารณาการเลือกเรื'องเพื'อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการ  นอกจากนีKกรรมการแต่ละคนมคีวามเป็นอสิระที'จะเสนอเรื'องเขา้สูว่าระการประชุม 
 4.4  บรษิทัจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเอกสารมลีกัษณะโดยย่อแต่ให้
สารสนเทศครบถว้นสาํหรบัเรื'องที'ไม่ประสงคเ์ปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรกใ็หนํ้าเรื'องอภปิรายกนัในที'ประชุม 
 4.5  ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไว้อย่างพอเพยีงที'ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื'องและมากพอที'กรรมการจะอภิปราย
ปญัหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั 'วกนั 
 4.6  คณะกรรมการสามารถเขา้ถงึสารสนเทศที'จาํเป็นเพิ'มเตมิไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการหรอืเลขานุการ หรอืผูบ้รหิาร
อื'นที'ไดร้บัมอบหมาย  ภายในขอบเขตนโยบายที'กาํหนดไว ้
 4.7  ผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ประชุมคณะกรรมการเพื'อชีKแจงขอ้มลูในฐานะผูเ้กี'ยวขอ้งกบัปญัหาโดยตรง  
 
(5) ค่าตอบแทน 
 5.1  ค่าตอบแทนของกรรมการของบรษิทัจดัไดว้า่อยู่ในลกัษณะที'เปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัที'ปฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม 
ประสบการณ์ภาระหน้าที'ขอบเขตบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and responsibility) รวมถงึประโยชน์ที'คาดว่า
จะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคนนอกจากนีKกรรมการที'ไดร้บัมอบหมายหน้าที'รบัผดิชอบเพิ'มขึKน เชน่ กรรมการที'เป็นสมาชกิของ
คณะกรรมการชุดย่อยกไ็ดร้บัค่าตอบแทนเพิ'มที'เหมาะสมดว้ย 
 5.2  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูงเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที'คณะกรรมการ
กาํหนดภายในกรอบที'ไดร้บัอนุมตัจิากที'ประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2559 มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัรวมทั KงสิKน 4 ครั Kง โดยมรีายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่
ละท่าน ดงันีK 

รายนามคณะกรรมการ     การเข้ารว่มประชมุ /  การประชุมทั Zงหมด  (ครั Zง) 
1.   นายธรีะพงษ ์ อศัวนิวจิติร 4/4 
2.   นายฉตัรชยั  เอยีสกุล 3/4 
3.   นายอดุลย ์ วนิยัแพทย ์ 4/4 
4.   นายสพุจน์  พฤกษานานนท ์ 4/4 
5.   นายสนุทรพจน์  ธนมาศ 4/4 
6.   นายจกักพงศ ์ ณ  บางชา้ง 4/4 
7.   นายเจรญิรตัน์  หาญเบญจพงศ ์ 3/4 
8.   ดร.วรญั  แตไ้พสฐิพงษ ์ 3/4 
9.   ดร.วษิณุ  วงศส์นิศริกุิล 4/4 
10.  นายอุดม   นิลภารกัษ ์ 4/4 
11.  นายพงศธชั  อศัวนิวจิติร 4/4 
12.  นางสาวรชันีวรรณ  ลิ'วเฉลมิวงศ ์ 4/4 

  

 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตั Kงคณะกรรมการชุดย่อยที'มคีวามรูค้วามชํานาญที'เหมาะสมเพื'อช่วย ศกึษากลั 'นกรอง
งานในการกํากับดูแลกิจการบริษัทจํานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรหิาร 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 กรรมการอสิระ หมายถงึ บุคคลที'มคุีณสมบตัคิรบถ้วนและมคีวามเป็นอสิระตามที'ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ไดก้าํหนด กล่าวคอื   
 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิ 1% ของจาํนวนหุน้ที'มสีทิธอิอกเสยีงทั Kงหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท ทั KงนีKให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที'เกี'ยวขอ้งของกรรมการ
อสิระรายนั Kนๆ ดว้ย 

 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที'มสีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที'ปรกึษา ที'ไดเ้งนิเดอืนประจาํ หรอื 
ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยลําดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัท  เว้นแต่จะได้พ้นการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั KงนีK
ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที'กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืที'ปรกีษาของส่วนราชการซึ'ง
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 
 

3. ไม่เป็นบุคคลที'มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที'เป็นบดิามารดา 
คู่สมรส พี'น้อง และบุตร รวมทั Kงคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที'
จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อาํนาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที'อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั Kงไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที'มนียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูท้ี'มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผุม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจ

ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที'มนียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัช ีซึ'งมผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพีใดๆ ซึ'งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที'ปรกึษากฎหมายหรอืที'ปรกึษา

ทางการเงนิ ซึ'งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที'มนียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของ 

  ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั Kนดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
7. ไม่เป็นกรรมการที'ไดร้บัการแต่งตั KงขึKนเพื'อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ 

ซึ'งเป็นผูท้ี'เกี'ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 
8. ไม่ประกอบกจิการที'มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที'มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อยหรอืไม่

เป็นหุ้นส่วนที'มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที'มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที'ปรกึษาที'รบั
เงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิ 1% ของจาํนวนหุน้ที'มสีทิธอิอกเสยีงทั Kงหมดของบรษิทัอื'น ซึ'งประกอบกจิการที'
มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที'มนียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

 
9. ไม่มลีกัษณะอื'นใดที'ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี'ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
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 กรรมการอสิระที'มคุีณสมบตัติาม ขอ้1-9 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนิน
กจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผุม้อีาํนาจ
ควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบองคค์ณะ (Collective decision) ได ้
 
ในกรณีที'บุคคลที'บรษิทัแต่งตั Kงใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลที'มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
หรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าที'กาํหนดตามขอ้ 4 หรอืขอ้ 6 คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาผ่อนผนั
ใหไ้ด ้หากเหน็ว่าการแต่งตั Kงบุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฎบิตัหิน้าที'และการใหค้วามเหน็ที'เป็นอสิระ 
และบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีKในหนงัสอืนดัประชมุผุถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตั Kงกรรมการอสิระดงักล่าว
แลว้   
(ก) ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ที'ทาํใหบุ้คคลดงักล่าวมคุีณสมบตัไิม่เป็นไป  
      ตามหลกัเกณฑท์ี'กาํหนด   
(ข) เหตุผลและความจาํเป็นที'ยงัคงหรอืแต่งตั Kงใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค) ความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทัในการเสนอใหม้กีารแต่งตั Kงบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

 

หมายเหตุ: บรษิทั ไทยบรรจุภณัฑแ์ละการพมิพ ์จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดคุณสมบตัเิรื'องการถอืหุน้ของกรรมการอสิระตาม
ขอ้ 1 ไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดขั Kนตํ'าของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ'งกาํหนดการถอื
หุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืบรษิทัที'เกี'ยวขอ้ง ทั KงนีKใหน้บัรวมหุน้ที'ถอืโดย
ผูท้ี'เกี'ยวขอ้งดว้ย 

 
การควบคมุดแูลบริษทัยอ่ย 
 บรษิทัจะควบคุมดแูลบรษิทัย่อย โดยการสง่กรรมการของบรษิทัเขา้เป็นตวัแทนของบรษิทัในคณะกรรมการของ
บรษิทัย่อย ถา้หากบรษิทัย่อยมกีารดาํเนินกจิการใดที'อาจกระทบต่อบรษิทัโดยตรงแลว้ ใหนํ้าเรื'องที'เกดิขึKนแจง้หรอืเสนอต่อที'
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื'อรบัทราบ เช่น การลงนามในสญัญาเพื'อร่วมทุนหรอืเขา้ประมลูและบรหิารโครงการต่างๆเพื'อ
สามารถป้องกนัและบรหิารจดัการความเสี'ยงต่อทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยอนัเกดิจากการนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดย
ไม่มอีาํนาจ  
 
การดแูลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
 บรษิทัมนีโยบายและมวีธิกีารดูแลผู้บรหิารในการนําขอ้มูลภายในบรษิัทไปใช ้เพื'อประโยชน์ส่วนตนรวมทั KงการซืKอ
ขายหลกัทรพัย ์โดยเฉพาะในช่วง1เดอืนก่อนที'งบการเงนิของบรษิทัจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมขีอ้พงึปฏบิตัทิี'วางไวด้งันีK 
 1.  กาํหนดใหก้รรมการ  พนกังานระดบับรหิาร  รายงานการเปลี'ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั   
อนัเนื'องจากการซืKอขายโอนหรอืรบัโอนทรพัยส์นิภายใน 3 วนั นับตั Kงแต่วนัที'มรีายการเปลี'ยนแปลง เพื'อบรษิัทจะได้ดูแลใน
เรื'องรายงานแบบ 59-2 
 2.  กาํหนดใหส้ารสนเทศภายในที'สาํคญัตอ้งเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั โดยจาํกดัใหร้บัรูก้นัแต่ในหมู่ผูบ้รหิารระดบัสงู
ที'มสีว่นเกี'ยวขอ้งโดยตรงเท่านั Kน 
 3.  การเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อพนักงานของบรษิทัจะกระทําเฉพาะที'มคีวามจําเป็นเท่าที'ต้องการใหท้ราบเท่านั Kน
และกําหนดให้บุคคลเหล่านั Kนเก็บสารสนเทศที'เปิดเผยเฉพาะกลุ่มดงักล่าวไว้เป็นความลบั และให้หลีกเลี'ยงการซืKอขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทั  โดยอาศยัสารสนเทศดงักล่าว 
 4.  เมื'อบรษิทัทราบว่าจะมกีารซืKอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยอาศยัสารสนเทศภายในไดเ้กดิขึKนหรอืกําลงัเกดิขึKน
บรษิทัจะเปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวต่อสาธารณชนโดยทนัททีั KงนีKเพื'อหลกีเลี'ยงความแคลงใจของผูล้งทุนต่อความเหมาะสม
ของการซืKอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยบุคคลภายใน 
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
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 บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายที'แสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิ'งแวดลอ้ม เพื'อความยั 'งยนืของกจิการและสงัคม 
โดยรวม ซึ'งเป็นสว่นหนึ'งในการดาํเนินธุรกจิปกต ิ(in-process) ตั Kงแต่การกาํหนดวสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ซึ'งสะทอ้น 
ออกมาในการดาํเนินงาน เช่น กระบวนการผลติ และกระบวนการกาํจดัของเสยี  
 โดยบรษิัทไดย้ดึแนวทางปฏบิตัิที'ดตีามแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการที'จดัทําโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ'งปจัจุบนักาํหนดหลกัการไวด้งันีK (“หลกัการ 8 ขอ้”)  

(1) การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม  
(2) การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั 'น 
(3) การเคารพสทิธมินุษยชน  
(4) การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  
(5) ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค  
(6) การดแูลรกัษาสิ'งแวดลอ้ม  
(7) การร่วมพฒันาชมุชนหรอืสงัคม 
(8) การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ'งไดจ้ากการดาํเนินงานที'มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  
     สิ'งแวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการที'จดัทาํโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตามที'บรษิทัไดป้ฏบิตัติาม ดงันีK 
 
1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 
 1.  คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ โดยคาํนึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ใหม้ากที'เท่าที'จะทําไดโ้ดยไม่
จํากดัเฉพาะสทิธทิี'กฎหมายกําหนดไว้ และได้ประกาศใช้นโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิัทฉบบัใหม่ที'ปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที'ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2.  ในปี  2559 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั Kง คือ การประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื'อวนัที'  
12 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ'งเป็นการประชุมในวนั เวลา และสถานที' ที'คํานึงถงึความสะดวกของผูถ้ือหุน้ที'จะเขา้ร่วมประชุม 
โดยบรษิัทจดัให้มกีารประชุมในวนัและเวลาทําการ ณ สถานที'ในหอ้งประชุมของบรษิัท ซึ'งมกีารคมนาคมที'สะดวกต่อการ
เดนิทาง    
 3.  บรษิทัไดแ้จง้ในเอกสารเชญิประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึขอ้มลู วนั เวลา สถานที' วาระการประชุม ขอ้มูลทั Kงหมดที'
เกี'ยวขอ้งกบัเรื'องที'ตอ้งตดัสนิใจในที'ประชุมรวมตลอดถงึสาเหตุและความเป็นมาของเรื'องที'ต้องตดัสนิใจ กฎเกณฑต่์างๆที'ใช้
ในการประชุมและขั Kนตอนการออกเสยีงลงมตโิดยเน้นรายละเอยีดให้ผูอ่้านที'ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื'องนั Kนๆมาก่อน
สามารถเขา้ใจเรื'องได้โดยง่าย และนําส่งให้แก่ผูถ้ือหุน้เป็นการล่วงหน้าให้มากที'สุดเท่าที'กฎหมายจะยนิยอมให้ทําไดอ้ย่าง
เพยีงพอและทนัเวลานอกจากนีKบรษิทัยงัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารการประกอบการประชุมไวใ้น Website
ของบรษิทัที' www.tpppack.com เพื'อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 
 4.  บรษิทัมนีโยบายที'จะละเวน้การกระทําใดๆ ที'เป็นการจํากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ ในการศกึษาสารสนเทศของการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามขอ้มูลที'ไม่เขา้ใจ หรอืสามารถส่งคําถามเป็นการล่วงหน้าได้โดยติดต่อที'
เลขานุการ สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ โทร 02-175-2201-8 ต่อ 1201 หรอืตดิต่อเลขานุการบรษิทัโทร 02-636-8292-3 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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 5. บรษิทัอํานวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเต็มที'ละเวน้การกระทํา
ใดๆ ที'เป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ จดัขั Kนตอนการลงทะเบยีนเขา้ประชุมเพื'อไม่ใหม้วีธิกีารที'ยุ่งยาก 
ไม่สลบัซบัซอ้น 

- กระบวนการในการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นแบบมาตรฐาน ปกตทิี'ปฏบิตัโิดยทั 'วไป 
- มป้ีายประกาศจุดลงทะเบียนให้เหน็อย่างเด่นชดัพร้อมจดัเจ้าหน้าที'อํานวยความสะดวกและจดัเตรียม

อุปกรณ์ที'จะใชใ้นการลงทะเบยีน 
- มแีผนที'แสดงสถานที'ประชุม  นําสง่พรอ้มกบัหนงัสอืเชญินดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

 6.  บรษิทัจดัทาํแบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะตลอดจนรายละเอยีดวธิกีารมอบฉนัทะ และแนบแบบฟอรม์หนังสอืการ
มอบฉันทะดงักล่าวจดัส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายพร้อมหนังสอืนัดประชุม เพื'ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ที'ไม่สะดวกจะ
มาร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื'นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน รวมทั Kงมคีําอธบิายให้ทราบถึง
วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ทั KงนีK เพื'อเพิ'มทางเลอืกใหผู้ถ้อืหุน้กรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยเสนอรายชื'อกรรมการอสิระ
เป็นผูร้บัมอบอาํนาจ 
 7.  บรษิทัจดัพมิพร์ายการเอกสารที'ต้องใชแ้สดงตวัเพื'อเขา้ประชุม และจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายพรอ้มหนังสอืนัด
ประชุม เพื'อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่าจะตอ้งจดัเตรยีมเอกสารอะไรบา้งที'จะใชใ้นการแสดงตนเพื'อการเขา้ร่วมประชุม 
 8.  ประธานที'ประชุมจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดงความเหน็และตั Kงคําถามต่อ
ที'ประชุมในเรื'องที'เกี'ยวขอ้งกบับรษิทั และภายหลงัการประชุม กรรมการที'เขา้ร่วมประชุมไดเ้ดนิพบปะผูม้าร่วมประชุมเพื'อเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไม่ตอ้งการถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื'องที'ตอ้งการทราบได ้
 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 1.  บรษิัทอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ที'ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธอิอกเสยีงโดย
มอบฉันทะให้ผู้อื'นมาประชุมและออกเสยีงลงมติแทน โดยเปิดโอกาสให้ส่งหนังสอืมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท
ตรวจสอบล่วงหน้า เพื'อจะไดไ้ม่เสยีเวลาตรวจสอบในวนัประชุม 
 2.  บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบที'ผูถ้อืหุน้สามารถกําหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้
และเสนอชื'อประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ'งเป็นกรรมการอสิระเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
 3.  บรษิทัเปิดโอกาสและกําหนดหลกัเกณฑอ์ย่างชดัเจนในการใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอเรื'องเพื'อบรรจุเขา้
เป็นวาระการประชุมและเสนอชื'อบุคคลเพื'อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสําหรบัการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ซึ'งผูถ้อืหุน้สามารถสง่ขอ้มลูตามแบบฟอรม์ที'บรษิทักาํหนดโดยสง่เป็นจดหมายลงทะเบยีนมายงับรษิทั
ได ้โดยบรษิทัเผยแพร่สารสนเทศดงักล่าวไวใ้น Website ของบรษิทั และไดป้ระชาสมัพนัธใ์หผู้ถ้อืหุน้ทราบโดยแจง้สารสนเทศ
ผ่านสื'ออเิลค็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์
 4.  บรษิทัมกีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระเพื'อพจิารณาในทุกกรณีเพื'อความโปร่งใสและเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานเพื'อ
จะไดต้รวจสอบไดใ้นกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 
 5.  บรษิทักาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตั Kงกรรมการเป็นรายบุคคล 
 6.  บรษิทัมกีารกาํกบัดแูลเรื'องการใชข้อ้มลูภายใน โดยกําหนดขอ้พงึปฏบิตัเิกี'ยวกบัการใชข้อ้มูลภายในเพื'อการซืKอ
ขายหลกัทรพัยไ์วใ้นคุณธรรมและขอ้พงึปฏบิตัใินการทาํงานควบคู่กบัการใชม้าตรการตามกฎหมายในการนําขอ้มลูภายในของ
บริษัท ไปใช้เพื'อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที'เกี'ยวข้องกําหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัดในการที'ต้องเก็บรักษา
สารสนเทศที'สาํคญัที'ยงัไม่ได้เปิดเผยไวเ้ป็นความลบัโดยจํากดัใหร้บัรู้โดยเฉพาะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงที'เกี'ยวขอ้ง
เท่านั Kน นอกจากนีK ในการซืKอ ขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยท์ี'ออกโดยบรษิทั กรรมการและผูบ้รหิารต้องแจง้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วนันับตั Kงแต่วนัที'เกดิรายการขึKน พรอ้มทั Kง
สง่สาํเนารายงานดงักล่าวใหก้บับรษิทั เพื'อเกบ็เป็นหลกัฐานและรายงานต่อที'ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจาํ  
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 7.  ในปี 2559 ไม่มกีรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของบรษิทัและผูเ้กี'ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวรายใดมสี่วนไดส้่วนเสยี 
หรอืมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ในการทาํธุรกรรมของบรษิทั 
 8.  บรษิทัมมีาตรการและขั Kนตอนในการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนัตามมาตรฐานที'กําหนดไวต้ามขอ้กําหนด
ของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคอื การเขา้ทํารายการระหว่างกนั
จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากกรรมการอสิระโดยดําเนินการตามแนวปฏบิตัิภายใน เรื'องการเขา้ทํารายการระหว่างกนัที'
กรรมการอิสระกําหนดรายละเอียดไว้แต่รายการนั Kนเข้าข่ายเป็นรายการที'เกี'ยวโยงกนั จะต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที'ประชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี ตามหลกัเกณฑโ์ดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 
           นอกจากนีKกลุ่มบุคคลที'เกี'ยวขอ้งซึ'งประกอบด้วยกรรมการอสิระกรรมการตวัแทนจากเจ้าหนีKและกรรมการตวัแทน
ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ฝา่ยต่างๆ ทาํหน้าที'ดแูลการเขา้รายการที'อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที'ความสาํคญัสงูเป็นพเิศษ
โดยที'หากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ฝ่ายใดเป็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในรายการที'อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กรรมการที'แต่งตั Kง
โดยผูถ้อืหุน้ฝา่ยดงักล่าวจะถอนตวัออกจากการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการที'เป็นอสิระนีKเพื'อพจิารณารายการดงักล่าว 
 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะกรรมการดแูลสทิธติามที'กฎหมายกําหนดของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์
ร่วมกนัอย่างเหมาะสมเพื'อให ้Stakeholders มั 'นใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยดทีั KงนีKบรษิทัไดว้างกตกิา
ระเบยีบในขอ้พงึปฏบิตัใินการทาํงานซึ'งไดก้าํหนดของขอ้พงึปฏบิตัขิองพนกังานต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุ่มต่างๆ 
 คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ  พนกังาน ผูบ้รหิาร ผู้
ถอืหุน้ ลูกค้า คู่ค้า เจา้หนีK และภาครฐั โดยเฉพาะความรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม เพื'อใหผู้ม้สี่วนได้
ส่วนเสยีกลุ่มนั Kนมั 'นใจว่าสทิธิดงักล่าวได้รบัการคุ้มครองและปฏบิตัิด้วยด ีดงันั Kนข้อพึงปฏบิตัิเกี'ยวกบัจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกจิ (Code of conduct) เพื'อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานทุกระดบั ยดืถอืเป็นหลกัปฏบิตัใินการดําเนินงาน
โดยสรุปดงันีK 
 
 ลกูคา้    
 บรษิทัมุ่งมั 'นดว้ยการนําเสนอผลติภณัฑท์ี'มคุีณภาพบรกิารที'มมีาตรฐานและประสทิธภิาพปกป้องประโยชน์เอาใจใส่
และรบัผดิชอบต่อลกูคา้อย่างเท่าเทยีมกนั ปจัจุบนับรษิทัมทีมีศูนยบ์รกิารลูกคา้เป็นหน่วยงานรบัเรื'องรอ้งเรยีนของลูกคา้เพื'อ
นํามาจดัเป็นระบบฐานขอ้มลูและจดัหมวดหมู่ตามประเภทคํารอ้งเรยีน ก่อนจดัส่งเรื'องรอ้งเรยีนดงักล่าวไปยงัสาํนักกรรมการ
ผูจ้ดัการและทมีกาํกบัการปฏบิตังิาน และหน่วยงานอื'นที'เกี'ยวขอ้ง เพื'อประสานงานและร่วมกนัหาวธิกีารดําเนินการแกไ้ขขอ้
รอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพเป็นธรรมไม่เปิดเผยขอ้มลูหรอืความลบัของลูกคา้เวน้เป็นการเปิดเผยตามที'กฎหมายกําหนด หรอื
ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลกูคา้เท่านั Kน 
 

 ผูถ้อืหุน้   
 บรษิทัมุ่งมั 'นใหด้าํเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล โปร่งใส เกดิผลดําเนินการที'ดอีย่างต่อเนื'องและ
มั 'นคง สร้างผลตอบแทนที'เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพยามอย่างเต็มที'ในการเก็บรกัษาไว้ซึ'งทรพัย์สนิ ชื'อเสยีงและ
ภาพลักษณ์ที'ดีของบริษัท หากเรื'องใดที'มีผลกระทบหรือเกี'ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  บริษัทได้ดําเนินตาม
แนวนโยบายการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคอย่างเท่าเทยีมในการออกเสยีงลงคะแนนผูถ้อืหุน้ใดมสี่วน
ไดส้่วนเสยีเป็นพเิศษในเรื'องใดซึ'งที'ประชุมไดล้งมตผิูถ้อืหุน้นั Kนจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดว้ยในเรื'องนั Kน นอกจากออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตั Kงกรรมการ 
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 พนกังาน  
            บรษิทัไดป้ฏบิตักิบัพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทยีมเป็นธรรมและไดผ้ลตอบแทนที'เหมาะสมถอืว่าพนักงานทุกคนเป็น
ทรพัยากรที'มค่ีาดงันั Kนจงึมุ่งมั 'นที'จะสง่เสรมิใหม้โีครงการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆภายในบรษิทัอย่างเสมํ'าเสมอโดยใหพ้นักงาน
เขา้อบรมหลกัสตูรต่างๆเพื'อเพิ'มศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถรองรบัการแขง่ขนัทางธุรกจิ 
 
 เจา้หนีKและคู่คา้ 
            บรษิทัยดึมั 'นในการดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื'อสตัยอ์ยู่บนพืKนฐานของการปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื'อนไขทางธุรกจิ
ที'เป็นธรรมต่อเจา้หนีKและคู่คา้โดยอยู่ภายใตก้ฎหมายที'กาํหนด 
 สงัคม 
 บรษิัทมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยดําเนินธุรกจิอย่างผู้มจีรรยาบรรณเยี'ยงผู้ประกอบวชิาชีพและให้สนับสนุน
กจิกรรมต่างๆ ที'เกืKอกลูและสรา้งสรรคต่์อสงัคมตามความเหมาะสม  โดยใชท้รพัยากรของบรษิทั 
 การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาหาประสบการณ์การทํางานโดยการรบันักศกึษาเขา้ฝึกงานในหน่วยงานต่างๆของบรษิทั
เป็นประจาํทุกปี สนบัสนุนการจดักจิกรรมสง่เสรมิวฒันธรรมไทยในเทศกาลสาํคญัๆ เช่นวนัสงกรานต ์วนัเขา้พรรษา   
การร่วมบรจิาคเงนิและสิ'งของใหแ้ก่องคก์รการกุศล ผูด้อ้ยโอกาสและผูป้ระสบภยั 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 
 1. บรษิทัมกีารเผยแพร่ทั Kงขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูที'มใิช่การเงนิตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัพย ์
แห่งประเทศไทยอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆทั Kงทางช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมทั Kงเปิดเผยขอ้มลูทั Kงภาษาไทยและภาษาองักฤษอกีทั Kงยงัมกีารปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนัเป็นระยะๆ นอกจากนีK  บรษิทั
ไดจ้ดัทาํขอ้มลูรายละเอยีดอื'นๆ ที'คาดว่าน่าจะเป็นที'สนใจของนกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์ เช่น  แผนภูมสิรุปผลการดําเนินงาน
ดา้นต่างๆ ที'สาํคญัขอ้มลูงบการเงนิยอ้นหลงัเพื'อการเปรยีบเทยีบขา่วประชาสมัพนัธท์ี'น่าสนใจสาํหรบันกัลงทุน เป็นตน้  

บรษิทัไดร้ายงาน นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที'คณะกรรมการไดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และรายงาน 
ผลการปฏบิตัติามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาํปี ผ่าน website ของบรษิทั    
 3. บรษิัทได้แสดงรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิควบคู่กบัรายงานของผู้สอบ
บญัชใีนรายงานประจาํปี 
 4. บรษิทัไดม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าที'ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครั Kงของการประชุม
และจํานวนครั Kงที'กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที'ผ่านมา  ตลอดจนความเหน็จากการทําหน้าที'ของ
คณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจําปี และหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น  ตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  และ
สาํนกังาน  ก.ล.ต 
 5. การกาํหนดค่าตอบแทนใหก้รรมการไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ โดยไดร้บัอนุมตัจิากที'ประชุมประจาํปี2559 เมื'อวนัที' 
12 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นจาํนวนเงนิปีละไม่เกนิ 1,950,000 บาทมผีลตั Kงแต่ปีบญัช ี2559 เป็นตน้ไป ทั KงนีKคณะกรรมการจะ
เป็นผูพ้จิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปี ภายในวงเงนิดงักล่าว ซึ'งอตัราจะสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม สามารถสรา้ง
แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานและรกัษากรรมการที'มคุีณภาพไวไ้ด้ และมคีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าที'ความรบัชอบที'เพิ'มขึKน 
ทั KงนีK กรรมการที'ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการบรหิาร ไดร้บัค่าตอบแทนเพิ'มเตมิตามปรมิาณงานที'เพิ'มขึKน 
 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร  เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท  และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน  โดย
คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทน 
 จาํนวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร สาํหรบัปีสิKนสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ 
“ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร” 
 6. คณะกรรมการบรษิัทมกีารประชุมเป็นประจําทุกไตรมาสโดยมกีารกําหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้าและอาจมกีาร
ประชุมพเิศษเพิ'มตามความจําเป็นโดยมวีาระการพจิารณาตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทัเป็นส่วนหนึ'งของวาระประจํา
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ของการประชุม การประชุมดาํเนินไปในลกัษณะที'เอืKออํานวยใหม้กีารนําเสนอพจิารณาและอภปิรายในรูปแบบเหมาะสมก่อน
การประชุมคณะกรรมการจะได้รบัหนังสอืเชญิประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัในปี 2559 ที'ผ่านมา
คณะกรรมการมกีารประชุมรวม 4 ครั Kง 
 7. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนโดยละเอียดทั Kงรูปแบบ ลกัษณะ และจํานวนค่าตอบแทน ไว้ใน
รายงานประจาํปี และ แบบ 56-1 
 8.  บรษิทัมหีน่วยงานเลขานุการบรษิทัเพื'อสื'อสารกบับุคคลภายนอกอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรมสามารถตดิต่อไดท้ี' 
โทร 02-636-8292-3 หรอื เลขานุการ สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ โทร 02-175-2210 ต่อ 1201  
 9. ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษิทัเพิ'มเตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ของบรษิทั 
ที'แสดงไวใ้น www.set.or.thหรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.tpppack.com 
5.ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
(1) โครงสรา้งคณะกรรมการ 
 1.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวนรวมทั KงสิKน 12 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 
กรรมการที'เป็นผูบ้รหิาร (Executive Directors) จาํนวน 3 ท่าน กรรมการที'มใิชผู่บ้รหิาร (Non-Executive Directors) จาํนวน 
9 ท่าน โดยมกีรรมการอสิระจาํนวน 4 ท่าน (รายละเอยีดคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอาํนาจหน้าที'ของกรรมการ 
แต่ละชุด โปรดดรูายละเอยีดที' “โครงสรา้งการจดัการ”) 
 1.2  บรษิทัมกีารกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน โดยระบุไวใ้นนโยบายการกํากบัดูแล
กจิการ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึ'งเป็นไปตามกฎหมาย 
 1.3  บรษิทักาํหนดคุณสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ”อย่างละเอยีด โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 
(แบบ56-1) และรายงานประจาํปี 
 1.4  บรษิัทเปิดเผยการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถอืหุ้นทราบโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) ซึ'งผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลไดจ้าก Website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที'
www.set.or.th และ Website ของบรษิทัที' www.tpppack.com 
 1.5 คณะกรรมการมนีโยบายและวธิปีฏบิตัใินการดาํรงตําแหน่งกรรมการที'บรษิทัอื'นของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั
ว่าตอ้งกระทาํการโดยเปิดเผยต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 1.6  ประธานกรรมการของบรษิัทมใิช่บุคคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการใหญ่และเป็น Non-Executive Director 
อํานาจหน้าที'ของประธานกรรมการนั Kนเป็นไปตามกฎหมายส่วนอํานาจหน้าที'ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นั Kน คณะกรรมการ
บรษิทัมกีารกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน 
 1.7  บรษิทัมเีลขานุการบรษิทั มหีน้าที'รบัผดิชอบดงันีK 

(1) ใหข้อ้แนะนําเบืKองตน้แก่กรรมการเกี'ยวกบัขอ้กฎหมายขอ้ควรปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทั ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้งและสมํ'าเสมอรวมถงึรายงานการเปลี'ยนแปลง 
ที'มนียัสาํคญัแก่กรรมการ 
 (2) สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกี'ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการ ใหข้อ้มลูและผลกัดนัคณะกรรมการปฏบิตัติาม
รวมทั Kงใหม้กีารตรวจสอบผลการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของหลกัการดงักล่าว 
 (3) จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถ้อืหุน้และการประชุมคณะกรรมการ 
 (4) จดัการประชมุผูถ้อืหุน้และการประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และ
ขอ้พงึปฏบิตัทิี'ด ี
 (5) บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้และการประชุมคณะกรรมการรวมทั Kงตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิี'
ประชุมผูถ้อืหุน้และที'ประชมุคณะกรรมการ 
 (6) จดัทาํและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการรายงานประจาํปีของบรษิทั หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้หนงัสอืนดั
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ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 (7) ดาํเนินการใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัทาํรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนและผูท้ี'เกี'ยวขอ้งตาม
ขอ้กาํหนดกฎหมาย 
 (8) เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีที'รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิารและสง่สาํเนาใหป้ระธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที'กฎหมายกาํหนด 
 (9) ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศในสว่นที'รบัผดิชอบต่อหน่วยงานที'กาํกบัตาม
ระเบยีบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และขอ้กฎหมายที'เกี'ยวขอ้ง 
 (10) ตดิต่อและสื'อสารกบัผูถ้อืหุน้เพื'อใหไ้ดร้บัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้และขา่วสารของบรษิทั และเป็น
สื'อกลางระหว่างผูถ้อืหุน้กบัคณะกรรมการ และผูบ้รหิาร 
 (11) ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ 
 (12) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการ 
 (13) ตดิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้พงึปฏบิตัใินสว่นที'เกี'ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั และ
กรรมการเพื'อการใหค้าํแนะนําเบืKองตน้ 
 (14) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

 
(2) คณะกรรมการชุดย่อย 
 2.1  นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที'ตอ้งจดัใหม้ตีามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ี
คณะกรรมการชุดย่อยอื'นเพื'อการกบัดแูลกจิการที'ด ีตามความจาํเป็นเพื'อใหเ้กดิความคล่องตวัในการบรหิาร 
 2.2  เพื'อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที' และในขณะเดยีวกนั เพื'อใหค้ณะกรรมการชุดย่อยสามารถ
ปฏบิตัหิน้าที'ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล สมาชกิสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปดว้ย กรรมการอสิระและกรรมการที'
มใิช่ผูบ้รหิาร 
 
(3) บทบาทหน้าที'และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 3.1 คณะกรรมการไดท้าํหน้าที'พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรื'องที'สาํคญัเกี'ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั เช่น 
วสิยัทศัน์ และภารกจิกลยทุธ ์ เป้าหมายทางการเงนิ ความเสี'ยง แผนงานงบประมาณ รวมทั Kงกาํกบัควบคุม ดแูลใหฝ้า่ยจดัการ
ดาํเนินงานตามนโยบายและแผนที'กาํหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 3.2  คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหค้วามเหน็ชอบต่อ
นโยบายดังกล่าวคณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจํา ซึ'งในปี 2559
คณะกรรมการได้ใช้นโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฉบบัใหม่ โดยนําเอานโยบายการกํากบัดูแลกจิการฉบบัใหม่นีK
ปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที'ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย      
 3.3  คณะกรรมการได้ส่งเสรมิให้จดัจรรยาบรรณธุรกจิ เพื'อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจถึง
มาตรฐานดา้นจรยิธรรมที'บรษิัทใชใ้นการดําเนินธุรกจิ อกีทั Kงได้มกีารติดตามให้มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่าง
จรงิจงั 
 3.4  คณะกรรมการไดพ้จิารณาเรื'องความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพจิารณาการทาํรายการที'อาจมี
ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ มแีนวทางที'ชดัเจนและเป็นไปเพื'อผลประโยชน์ของบรษิทั  และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสาํคญัโดย
ที'ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจและคณะกรรมการได้มีการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี'ยวกบัขั Kนตอนการ
ดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มลูของรายการที'อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างถูกตอ้งครบถว้น 
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 3.5  คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงนิ และดา้นการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ และนโยบาย คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการดูแลการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมดงักล่าวและทาํการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั Kง 
 
2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั �น 
 ที'ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั Kงที' 5/2556 เมื'อ 14 พฤศจกิายน 2556 ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้แนวร่วมปฏบิตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ ตามหนังสอืจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที' กลต.ศส.3472/2556 ซึ'งบรษิทัยงันํานโยบายนีKดาํเนินธุรกจิมาอย่างต่อเนื'องตลอดปี 2557  
 ในปี 2558 กรรมการผูจ้ดัการไดใ้หน้โยบายกบัพนักงานทุกคนในบรษิทัเมื'อวนัที' 24 พฤศจกิายน 2558 และไดนํ้า
นโยบายนีKใสไ่วใ้น Road Map แผนงานเป้าหมายระยะกลางปี 2559-2561 อกีดว้ย 
 
 

Anti-Corruption Policy 
ยกระดบัองคก์ร เสรมิสรา้งชื'อเสยีง เพิ'ม ความถูกตอ้งชอบธรรม Integrity 

ความสาํนึกรบัผดิชอบ Accountability 
ความโปร่งใส Transparency 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 คณะกรรมการดแูลสทิธติามที'กฎหมายกําหนดของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์
ร่วมกนัอย่างเหมาะสมเพื'อให ้Stakeholders มั 'นใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยดทีั KงนีKบรษิทัไดว้างกตกิา
ระเบยีบในขอ้พงึปฏบิตัใินการทาํงานซึ'งไดก้าํหนดของขอ้พงึปฏบิตัขิองพนกังานต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุ่มต่างๆ 
 คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ พนักงาน ผูบ้รหิาร ผู้
ถอืหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนีK และภาครฐั โดยเฉพาะความรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคมเพื'อใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีกลุ่มนั Kนมั 'นใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยด ีดงันั Kนขอ้พงึปฏบิตัเิกี'ยวกบัจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกจิ (Codeofconduct) เพื'อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทุกระดบั ยดืถอืเป็นหลกัปฏบิตัใินการดาํเนินงาน 
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 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 1.  คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ โดยคาํนึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ใหม้ากที'เท่าที'จะทําไดโ้ดยไม่
จํากดัเฉพาะสทิธทิี'กฎหมายกําหนดไว้ และได้ประกาศใช้นโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิัทฉบบัใหม่ที'ปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที'ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2.  ในปี  2559 บรษิทัมกีารประชุมผูถ้ือหุ้น 1 ครั Kง คอื การประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2559 เมื'อวนัที' 12 
เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ'งเป็นการประชุมในวนั เวลา และสถานที' ที'คํานึงถงึความสะดวกของผูถ้อืหุน้ที'จะเขา้ร่วมประชุม โดย
บรษิทัจดัใหม้กีารประชุมในวนัและเวลาทาํการ ณ สถานที'ในหอ้งประชุมของบรษิทั ซึ'งมกีารคมนาคมที'สะดวกต่อการเดนิทาง    
 3.  บรษิทัไดแ้จง้ในเอกสารเชญิประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึขอ้มลู วนั เวลา สถานที' วาระการประชุม ขอ้มูลทั Kงหมดที'
เกี'ยวขอ้งกบัเรื'องที'ตอ้งตดัสนิใจในที'ประชุมรวมตลอดถงึสาเหตุและความเป็นมาของเรื'องที'ต้องตดัสนิใจ กฎเกณฑต่์างๆที'ใช้
ในการประชุมและขั Kนตอนการออกเสยีงลงมตโิดยเน้นรายละเอยีดให้ผูอ่้านที'ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื'องนั Kนๆมาก่อน
สามารถเขา้ใจเรื'องได้โดยง่าย และนําส่งให้แก่ผูถ้ือหุน้เป็นการล่วงหน้าให้มากที'สุดเท่าที'กฎหมายจะยนิยอมให้ทําไดอ้ย่าง
เพยีงพอและทนัเวลานอกจากนีKบรษิทัยงัได้เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารการประกอบการประชุมไวใ้นWebsite
ของบรษิทัที' www.tpppack.com เพื'อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 
 4.  บรษิทัมนีโยบายที'จะละเวน้การกระทําใดๆ ที'เป็นการจํากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ ในการศกึษาสารสนเทศของการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามขอ้มูลที'ไม่เขา้ใจ หรอืสามารถส่งคําถามเป็นการล่วงหน้าได้โดยติดต่อที'
เลขานุการ สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ โทร 02-175-2201-8 ต่อ 1201 หรอืตดิต่อเลขานุการบรษิทัโทร 02-636-8292-3 
 5. บรษิทัอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ที'ละเวน้การกระทํา
ใดๆ ที'เป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ จดัขั Kนตอนการลงทะเบยีนเขา้ประชุมเพื'อไม่ใหม้วีธิกีารที'ยุ่งยาก 
ไม่สลบัซบัซอ้น 

- กระบวนการในการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นแบบมาตรฐาน ปกตทิี'ปฏบิตัโิดยทั 'วไป 
- มป้ีายประกาศจุดลงทะเบียนให้เหน็อย่างเด่นชดัพร้อมจดัเจ้าหน้าที'อํานวยความสะดวกและจดัเตรียม

อุปกรณ์ที'จะใชใ้นการลงทะเบยีน 
- มแีผนที'แสดงสถานที'ประชุม  นําสง่พรอ้มกบัหนงัสอืเชญินดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

 6.  บรษิทัจดัทาํแบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะตลอดจนรายละเอยีดวธิกีารมอบฉนัทะ และแนบแบบฟอรม์หนังสอืการ
มอบฉันทะดงักล่าวจดัส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายพร้อมหนังสอืนัดประชุม เพื'ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ที'ไม่สะดวกจะ
มาร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื'นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน รวมทั Kงมคีําอธบิายให้ทราบถึง
วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ทั KงนีK เพื'อเพิ'มทางเลอืกใหผู้ถ้อืหุน้กรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยเสนอรายชื'อกรรมการอสิระ
เป็นผูร้บัมอบอาํนาจ 
 7.  บรษิทัจดัพมิพร์ายการเอกสารที'ต้องใชแ้สดงตวัเพื'อเขา้ประชุม และจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายพรอ้มหนังสอืนัด
ประชุม เพื'อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่าจะตอ้งจดัเตรยีมเอกสารอะไรบา้งที'จะใชใ้นการแสดงตนเพื'อการเขา้ร่วมประชุม 
 8.  ประธานที'ประชุมจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดงความเหน็และตั Kงคําถามต่อ
ที'ประชุมในเรื'องที'เกี'ยวขอ้งกบับรษิทั และภายหลงัการประชุม กรรมการที'เขา้ร่วมประชุมไดเ้ดนิพบปะผูม้าร่วมประชุมเพื'อเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไม่ตอ้งการถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื'องที'ตอ้งการทราบได ้
 
 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
 1.  บรษิัทอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ที'ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธอิอกเสยีงโดย
มอบฉันทะให้ผู้อื'นมาประชุมและออกเสยีงลงมติแทน โดยเปิดโอกาสให้ส่งหนังสอืมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท
ตรวจสอบล่วงหน้า เพื'อจะไดไ้ม่เสยีเวลาตรวจสอบในวนัประชุม 
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 2.  บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบที'ผูถ้อืหุน้สามารถกําหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้
และเสนอชื'อประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ'งเป็นกรรมการอสิระเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
 3.  บรษิทัเปิดโอกาสและกําหนดหลกัเกณฑอ์ย่างชดัเจนในการใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอเรื'องเพื'อบรรจุเขา้
เป็นวาระการประชุมและเสนอชื'อบุคคลเพื'อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสําหรบัการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ซึ'งผูถ้อืหุน้สามารถสง่ขอ้มลูตามแบบฟอรม์ที'บรษิทักาํหนดโดยสง่เป็นจดหมายลงทะเบยีนมายงับรษิทั
ได ้โดยบรษิทัเผยแพร่สารสนเทศดงักล่าวไวใ้นWebsite ของบรษิทั และไดป้ระชาสมัพนัธใ์หผู้ถ้อืหุน้ทราบโดยแจง้สารสนเทศ
ผ่านสื'ออเิลค็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์
 4.  บรษิทัมกีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระเพื'อพจิารณาในทุกกรณีเพื'อความโปร่งใสและเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานเพื'อ
จะไดต้รวจสอบไดใ้นกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 
 5.  บรษิทักาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตั Kงกรรมการเป็นรายบุคคล 
 6.  บรษิทัมกีารกาํกบัดแูลเรื'องการใชข้อ้มลูภายใน โดยกําหนดขอ้พงึปฏบิตัเิกี'ยวกบัการใชข้อ้มูลภายในเพื'อการซืKอ
ขายหลกัทรพัยไ์วใ้นคุณธรรมและขอ้พงึปฏบิตัใินการทาํงานควบคู่กบัการใชม้าตรการตามกฎหมายในการนําขอ้มลูภายในของ
บริษัท ไปใช้เพื'อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที'เกี'ยวข้องกําหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัดในการที'ต้องเก็บรักษา
สารสนเทศที'สาํคญัที'ยงัไม่ได้เปิดเผยไวเ้ป็นความลบัโดยจํากดัใหร้บัรู้โดยเฉพาะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงที'เกี'ยวขอ้ง
เท่านั Kน นอกจากนีK ในการซืKอ ขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยท์ี'ออกโดยบรษิทั กรรมการและผูบ้รหิารต้องแจง้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วนันับตั Kงแต่วนัที'เกดิรายการขึKน พรอ้มทั Kง
สง่สาํเนารายงานดงักล่าวใหก้บับรษิทั เพื'อเกบ็เป็นหลกัฐานและรายงานต่อที'ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจาํ  
 7.  ในปี 2559 ไม่มกีรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของบรษิทัและผูเ้กี'ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวรายใดมสี่วนไดส้่วนเสยี 
หรอืมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ในการทาํธุรกรรมของบรษิทั 
 8.  บรษิทัมมีาตรการและขั Kนตอนในการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนัตามมาตรฐานที'กําหนดไวต้ามขอ้กําหนด
ของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคอื การเขา้ทํารายการระหว่างกนั
จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากกรรมการอสิระโดยดําเนินการตามแนวปฏบิตัิภายใน เรื'องการเขา้ทํารายการระหว่างกนัที'
กรรมการอิสระกําหนดรายละเอียดไว้แต่รายการนั Kนเข้าข่ายเป็นรายการที'เกี'ยวโยงกนั จะต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที'ประชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี ตามหลกัเกณฑโ์ดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 
           นอกจากนีKกลุ่มบุคคลที'เกี'ยวขอ้งซึ'งประกอบด้วยกรรมการอสิระกรรมการตวัแทนจากเจ้าหนีKและกรรมการตวัแทน
ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ฝา่ยต่างๆทาํหน้าที'ดแูลการเขา้รายการที'อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที'ความสาํคญัสงูเป็นพเิศษ
โดยที'หากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ฝ่ายใดเป็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในรายการที'อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กรรมการที'แต่งตั Kง
โดยผูถ้อืหุน้ฝา่ยดงักล่าวจะถอนตวัออกจากการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการที'เป็นอสิระนีKเพื'อพจิารณารายการดงักล่าว 
 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
            บรษิทัไดป้ฏบิตักิบัพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทยีมเป็นธรรมและไดผ้ลตอบแทนที'เหมาะสมถอืว่าพนักงานทุกคนเป็น
ทรพัยากรที'มค่ีาดงันั Kนจงึมุ่งมั 'นที'จะส่งเสรมิให้มโีครงการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ ภายในบริษัทอย่างเสมํ'าเสมอโดยให้
พนกังานเขา้อบรมหลกัสตูรต่างๆเพื'อเพิ'มศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถรองรบัการแขง่ขนัทางธุรกจิ 
 นโยบายในกรณีมีการเปลี'ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญนั Kน บริษัทจะดําเนินการจัดหาบุคคลที'มี
ความสามารถเท่าเทยีมกนัมาทาํงานทดแทน  เนื'องจากพนกังานในโรงงานที'ทําหน้าที'การผลติสนิคา้ นอกจากตําแหน่งที'ต้อง
อาศยัความเชี'ยวชาญ เช่น ช่างพมิพซ์ึ'งต้องอาศยัความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์และความชํานาญในด้านการพมิพ์มา
ทํางานในหน้าที'แล้ว ตําแหน่งงานทั 'วไปอื'นสามารถจดัหาหรอืคดัเลอืกจากบุคลากรในท้องถิ'นได้โดยใช้เวลาจดัหาไม่มาก
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สาํหรบัขอ้พพิาทดา้นแรงงานหากจะมเีกดิขึKนในอนาคตบรษิทัจะใชน้โยบายการเจรจาและต่อรองขอ้เรยีกรอ้งของพนักงานที'
เสนอมาอย่างเป็นธรรมโดยถอืประโยชน์ร่วมกนัของบรษิทัเป็นหลกัพจิารณา 

 บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน  โดยเน้นไปในทางจัดการฝึกอบรมทุกระดับชั Kนจดัให้มีระบบการจัดการ
ฝึกอบรมใหค้วามรูท้กัษะในการปฏบิตังิานแก่พนักงาน โดยกําหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจําปี รอ้ยละ 80 ของ
พนกังานทั Kงหมด จะไดร้บัการฝึกอบรมในดา้นคุณภาพอย่างน้อย 6 ชั 'วโมงต่อคนต่อปี เพื'อใหพ้นักงานไดเ้กดิความเขา้ใจและ
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้งม ีและประสทิธภิาพในขณะเดยีวกนัยงัไดจ้ดัสง่พนกังานของบรษิทัไปเขา้ฝึกอบรมภายนอก
ในโครงการฝึกอบรมที'เหน็ว่าเป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิาน   
 
 
 

5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
 บรษิทัมุ่งมั 'นดว้ยการนําเสนอผลติภณัฑท์ี'มคุีณภาพบรกิารที'มมีาตรฐานและประสทิธภิาพปกป้องประโยชน์เอาใจใส่
และรบัผดิชอบต่อลกูคา้อย่างเท่าเทยีมกนั ปจัจุบนับรษิทัมทีมีศูนยบ์รกิารลูกคา้เป็นหน่วยงานรบัเรื'องรอ้งเรยีนของลูกคา้เพื'อ
นํามาจดัเป็นระบบฐานขอ้มลูและจดัหมวดหมู่ตามประเภทคํารอ้งเรยีน ก่อนจดัส่งเรื'องรอ้งเรยีนดงักล่าวไปยงัสาํนักกรรมการ
ผูจ้ดัการและทมีกาํกบัการปฏบิตังิาน และหน่วยงานอื'นที'เกี'ยวขอ้ง เพื'อประสานงานและร่วมกนัหาวธิกีารดําเนินการแกไ้ขขอ้
รอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพเป็นธรรมไม่เปิดเผยขอ้มลูหรอืความลบัของลูกคา้เวน้เป็นการเปิดเผยตามที'กฎหมายกําหนด หรอื
ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลกูคา้เท่านั Kน 
 
6. การดแูลสิ�งแวดล้อม  
 โครงการโรงงานสเีขยีว ระดบัที' 3 ในฐานขอ้มลูของสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมรีะดบัการพฒันา 5 ขั Kน ดงันีK 
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7. การรว่มพฒันาชุมชมและสงัคม  

 โครงการตาสบัปะรด เพื'อพฒันาเครอืขา่ยอุตสาหกรรมรกัษ์สิ'งแวดลอ้ม กบัสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั
สมุทรปราการ เพื'อชว่ยกนัดแูลรกัษาสิ'งแวดลอ้มรอบๆ บรษิทั และบรเิวณใกลเ้คยีง ใหเ้ป็นชมุชนที'น่าอยู่และปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซึ�งได้จากการดาํเนินงานที�มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อม และ  
   ผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

 การจดัทาํแผนงานดา้นสิ'งแวดลอ้ม ( ENVIRONMENTAL PLAN ) ประจาํปี 2559 

 

   วตัถุประสงค ์ : เพื'อรกัษาและธาํรงคไ์วใ้นสว่นของการจดัการดา้นสิ'งแวดลอ้ม  
       ISO14001:2004 
   เป้าหมาย : เพื'อลดและควบคุมสิ'งที'มผีลกระทบต่อสิ'งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตาม 
       กฎหมาย 

No. 
 

Activities 

1. จดัใหม้กีารอบรมเรื'องการจดัการขยะและของเสยี 
2. ดแูล ตดิตาม ตรวจสอบระบบบาํบดันํKาเสยีเพื'อใหม้ปีระสทิธภิาพในการทาํงาน 
3. วเิคราะหนํ์KาเสยีจากระบบบาํบดันํKาเสยีทางเคมแีละทางชวีภาพ เพื'อใหผ้ลการวเิคราะหนํ์Kาเสยีเป็นไป

ตามมาตรฐานกาํหนด 
4. ตดิตามผลและตรวจสอบการทาํงานของระบบบาํบดัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
5. การควบคุมและตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมและนําสง่กาํจดั 
6. ดแูลตดิตาม ตรวจสอบนํKาดื'ม เพื'อใหม้คุีณภาพสาํหรบัพนกังาน 
7. จดัใหม้โีครงการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน เช่น นํKา ไฟฟ้า และนํKามนั เป็นตน้ พรอ้มทั Kงใหค้วามรูด้ว้ย

การจดัอบรมพนกังาน ประเมนิผล และตรวจตดิตาม แสดงผลโดยการตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ 
  

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัทั Kง 7 ขอ้นีK บรษิทัดาํเนินการอย่างต่อเนื'อง พรอ้มทั Kง 
             มกีารดแูล ตรวจตดิตาม ประเมนิผล และประชาสมัพนัธโ์ดยการตดิบอรด์ประชาสมัพนัธใ์หก้บัพนกังานทราบ 
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  ขอ้พพิาททางกฎหมาย ซึ'งบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นคู่ความหรอืคู่กรณี โดยที'คดหีรอืขอ้พพิาทยงัไม่สิKนสดุ 
 ทั KงนีKเฉพาะคดทีอีาจมผีลกระทบดา้นลบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัย่อยที'จาํนวนสงูกว่า รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้  
ณ วนัสิKนปีบญัช ี2559 
 
 -ไม่ม ี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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รายละเอยีดเกี'ยวกบังานตรวจสอบภายใน หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั 

 
- บรษิทัอยู่ระหว่างการดาํเนินการสรรหา - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเกี�ยวกบังานตรวจสอบภายใน 
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 บรษิทัมกีารตรีาคาทรพัยส์นิใหมใ่นระหว่างรอบระยะเวลาบญัช ีปี 2556 โดยแสดงรายละเอยีดของขอ้มลูการประเมนิ
ทรพัยส์นิที'มกีารประเมนิราคา โดยจะมกีารประเมนิราคาทรพัยส์นิทุกๆ 5 ปี ซึ'งในการประเมนิราคาทรพัยส์นิครั Kงต่อไปจะเป็น
รอบระยะเวลาบญัชปีี 2561 
 

1. ที'ดนิ ที'เป็นที'ตั Kงบรษิทัฯ ถนนกิ'งแกว้ ตําบลราชาเทวะ อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
เนืKอที'รวม  31-1-87 ไร่ หรอื 12,587 ตารางวา 
ประเมนิโดย  บรษิทั กรุงเทพประเมนิราคา จาํกดั  
ผูป้ระเมนิหลกั   นายดาํรสั เชาวเ์ลศิ เลขที' วฒ.297 เป็นผูล้งลายมอืชื'อ 

ในรายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิเลขที' กท.0401/2556  
ลงวนัที'    18 ธนัวาคม 2556 
วตัถุประสงคก์ารประเมนิ  เพื'อทราบมลูค่าตลาดปจัจบุนั ประกอบการบนัทกึบญัช ี
มลูค่าทรพัยส์นิที'ประเมนิ 440,545,000 บาท  

 
2. ที'ดนิ ที'ตั Kงภายในโครงการสนามกอลฟ์กรนีวู๊ด กอลฟ์คลบั ถนนสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี   
    ตําบลคลองกิ'ว อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี 

เนืKอที'รวม  2-1-97 ไร่ หรอื 997 ตารางวา 
ประเมนิโดย  บรษิทั กรุงเทพประเมนิราคา จาํกดั  
ผูป้ระเมนิหลกั   นายดาํรสั เชาวเ์ลศิ เลขที' วฒ.297 เป็นผูล้งลายมอืชื'อ 

ในรายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิเลขที' กท.0403/2556  
ลงวนัที'    18 ธนัวาคม 2556 
วตัถุประสงคก์ารประเมนิ  เพื'อทราบมลูค่าตลาดปจัจบุนั ประกอบการบนัทกึบญัช ี
มลูค่าทรพัยส์นิที'ประเมนิ 1,246,250 บาท  

 
3. ที'ดนิ ที'ตั Kงภายในโครงการสนามกอลฟ์กรนีวู๊ด กอลฟ์คลบั ถนนสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี  
    ตําบลคลองกิ'ว อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี 
 เนืKอที'รวม   2-1-26 ไร่ หรอื 926 ตารางวา 

ประเมนิโดย  บรษิทั กรุงเทพประเมนิราคา จาํกดั  
ผูป้ระเมนิหลกั   นายดาํรสั เชาวเ์ลศิ เลขที' วฒ.297 เป็นผูล้งลายมอืชื'อ 

ในรายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิเลขที' กท.0404/2556  
ลงวนัที'    18 ธนัวาคม 2556 
วตัถุประสงคก์ารประเมนิ  เพื'อทราบมลูค่าตลาดปจัจบุนั ประกอบการบนัทกึบญัช ี
มลูค่าทรพัยส์นิที'ประเมนิ 1,389,000 บาท  
 

 
 
 

รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
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รายการระหวา่งกนักบับุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวข้องกนัในรอบปี 2559 
 

บริษทั ความสมัพนัธ์ รายการที�เกี�ยวโยงกนั 
ณ 31 ธนัวาคม 

2559 
(ล้านบาท) 

บรษิทั เอม็วาย แลนด ์จาํกดั 

 

 

 

 

กรรมการของบรษิทั

ย่อยเป็นผูถ้อืหุน้และ

มกีรรมการร่วมกนั 

 

 

 

� ค่าบรกิารจดัการประชุม เนื'องจากบรษิทัฯ เหน็  

ว่าสถานที'ในการจดัการประชุมของ  

บรษิทั เอม็วาย แลนด ์จาํกดั มคีวามจาํเป็น 

และเหมาะสม เนื'องจากตั Kงอยู่ศนูยก์ลางคมนาคม 

เดนิทางสะดวก และมรีาคาเป็นไปตามราคาตลาด 

เพื'อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั  

 

0.02 

 

 

    
 

            หมายเหต:ุ  
  1. บรษิทัฯ ไมม่รีายละเอยีดรายการระหวา่งกนักบับคุคลที'มคีวามขดัแยง้กบักจิการ 

 2. ค่าบรกิารจดัการประชมุเป็นการทาํรายการต่อเนื'อง เป็นคา่ใชจ้า่ยสถานที'ประชมุตามที'ไดก้ลา่วขา้งตน้แลว้  
                  ซึ'งจะปรากฎอยู่ในงบการเงนิรายไตรมาสและรายปี ซึ'งไดผ้า่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ 
                  คณะกรรมการบรษิทัแลว้รายละเอยีดรายการบญัชกีบับคุคลหรอืกจิการที'เกี'ยวขอ้งกนั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที' 26 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อที� 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการระหว่างกนั 
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งบการเงิน 
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