




ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

2559 2560 2561

ฐานะทางการเงิน (บาท)

ผลการด�าเนินงาน (บาท)

รวมสินทรัพย์

รวมหนี้สิน

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้

รายจ่ายรวม

ก�าไรก่อนหักภาษีเงินได้

ก�าไรสุทธิ

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น

245,341,365 248,256,343 345,766,461100.00 100.00 100.00

92,892,156 73,880,344 49,443,99437.86 29.76 14.30

152,449,209 174,375,999 296,322,46762.14 70.24 85.70

486,218,373 530,964,285 558,222,682100.00 100.00 100.00

469,969,227 504,329,779 530,299,78796.66 94.98 95.00

16,249,146 26,634,506 27,922,8953.34 5.02 5.00

12,894,861 22,094,188 23,825,6292.65 4.16 4.27

0.064 0.110 0.107



สารบัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

บุคคลอ้างอิง

ผู้ถือหุ้น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ปัจจัยความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

โครงการในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สรุปข้อมูลสถิติทางการเงินและการด�าเนินงาน เปรียบเทียบ 3 ปี

สารจากประธานกรรมการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การจัดการ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์และค�าอธิบายผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ

ข้อมูลทั่วไป

รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการชุดย่อย

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

งบการเงิน

ความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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“

”

เรียน ทานผูถือหุน

ในตลาดหลักทรัพย MAI ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผานมา นับเปนกาวแรกในของการเติบโตอยางยั่งยืน
ของบริษัทและผูถือหุนทุกทาน โดยในปที่ผานมา ถึงแมวาปจจัยภายนอกตางๆจะไมเอื้ออํานวยเทาไรนัก 
แตบริษัทยังสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง โดยมีรายไดเพิ่มขึ้นกวา 5% และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นราว 7%

คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน คูคา และ ผูใหการสนับสนุนบริษัททุกทานที่ชวยสงเสริมและผลักดันให
บริษัทสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง บริษัทจะยึดถือหลักการดําเนินกิจการบนพื้นฐานของคุณธรรมและ
การเติบโตอยางยั่งยืนเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยตอไป

สําหรับป 2561 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน) ไดเขาจดทะเบียน

สุดทายนีในฐานะประธานกรรมการ บริษัทขอแสดงความขอบคุณทานผูถือหุนทุกทาน 

    ประธานกรรมการ
      รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ



ถุงพลาสติกและฟลมยืดหอหุมอาหารเพิ่มมากขึ้นรวมกวา 294 ตัน ถึงแมจะมีอุปสรรคจากปจจัยตางๆ
ทั้งภายนอกและภายใน แตดวยความมุงมั่นและการปรับปรุงกลยุทธการบริหารจัดการใหสอดคลองกับ
สถานการณของบุคลากรทุกคนในบริษัท จึงทําใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง

สําหรับป 2561 ผลกําไรของบริษัทเติบโตขึ้นราว 7% โดยมีสาเหตุหลักจากจํานวนขายสินคา

เมือป 2558 บริษัทไดมีแนวคิดการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI เพื่อ

บริษัทจะยึดถือหลักการแหงคุณธรรมในการดําเนินกิจการ สรางมูลคาเพิ่มอยางตอเนื่อง เพื่อ

เรียน ทานผูถือหุน

”

พัฒนากิจการใหมีระบบการบริหารจัดการทีเปนสากลและเพิมชองทางในการระดมทุนของกิจการ ซึ่ง
ปจจุบันบริษัทไดสําเร็จภารกิจดังกลาวเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2561 ท่ีผานมา ฝายบริหารขอกลาวขอบพระคุณ
ทานผูถือหุน ทานคณะกรรมการ คูคาทุกทาน และ บุคลากรทุกคนของบริษัท ท่ีรวมแรงรวมใจนําพาบริษัท
ใหประสบความสําเร็จนี้ได

บริษัทจะยึดถือหลักการแหงคุณธรรมในการดําเนินกิจการ สรางมูลคาเพ่ิมอยางตอเน่ือง เพ่ือตอบแทนสังคม 
ชุมชนแวดลอม และ ผูมีสวนไดเสียทุกทานสําหรับความเชื่อมั่นที่ทุกทานไดมอบให

“
ÊÒÃ¨Ò¡¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

นายธีระชัย ธีระรุจินนท
กรรมการผูจัดการ
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท :

เลขทะเบียนบริษัท :

ปีที่ก่อตั้ง :

ประเภทธุรกิจ :

 

 

ที่ตั้งส�านักงาน :

ทุนจดทะเบียน :

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว :

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :

หุ้นบุริมสิทธิ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

Website: 

รอบระยะเวลาบัญชี :

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน)

0107559000451

2537 (แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559)

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภท Polypropylene (PP), ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้ว

ประเภท High Density Polyethylene (HDPE) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “หมากรุก” และฟิล์มถนอม

อาหาร Polyvinyl Chloride (PVC) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Vow Wrap”

เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

135,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

135,000,000 บาท

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

ไม่มี

02-191-8288-9

02-191-8290

www.tpic.co.th

1 มกราคม - 31 ธันวาคม

7บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จ�ากัด (มหาชน)



บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี :

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย :

ผู้ตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท :

นักลงทุนสัมพันธ์ :

บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จ�ากัด

(1) นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803)

(2) นายเมธี รัตนศรีเมธา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425)

(3) นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389)

(4) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947)

ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์

89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-630-7500-5

โทรสาร  : 02-2630-7506

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-009-9999

โทรสาร : 02-009-9991

เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd

บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จ�ากัด

เลขที่ 444 โอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ ชั้น 16

ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-512-6090

โทรสาร : 02-512-6091

บริษัท ดีเอโก้ บิสซิเนสแอนด์ คอนซัลแทนท์ จ�ากัด 

255/3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 089-9197080

โทรสาร : 02-3929555

บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ากัด

เลขที่ 35 ซอยวิชรธรรมสาธิต แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 02-746-4861-3

โทรสาร : 02-746-4569

นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์

โทรศัพท์ : 081-932-0266 / 02-191-8288-9 ต่อ 203

E-mail : apirat.te@tpic.co.th

นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์

โทรศัพท์ : 081-932-0266 / 02-191-8288-9 ต่อ 203

E-mail : apirat.te@tpic.co.th

8 รายงานประจ�าปี 2561



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

9บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จ�ากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

บริษัทมีแผนธุรกิจในการด�าเนินการดังนี้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

บรษิทัมโีครงการจะเพิม่ก�าลงัการผลติของตลาดถงุบรรจอุาหารประเภทโพลโีพรพลินีPolypropylene (PP) และถงุบรรจอุาหารและ

ถุงหูห้ิวประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง High Density Polyethylene(HDPE) โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มก�าลังการผลิต  

ให้เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

บรษัิทมแีผนทีจ่ะขยายก�าลงัการผลติของตลาดฟิล์มยดืห่อหุม้อาหาร ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ใหม่ของบรษิทัทีม่กีารบรโิภคไม่แพร่หลาย และ

เป็นการขยายตลาดไปยงัความต้องการบรโิภคใหม่ทีม่คีวามต้องการสนิค้าประเภทนีท้ัง้ในส่วนภาคอตุสาหกรรมและส่วนของครวัเรือน

บรษัิทมโีครงการทีจ่ะพัฒนาเทคโนโลยกีารผลติเพือ่ให้สินค้าทีผ่่านกระบวนการผลติมคีวามปลอดภัย สามารถสมัผสัอาหารได้โดยตรง 

และไม่เป็นพษิต่อร่างกาย รวมถงึการพฒันาระบบอตัโนมตัเิพือ่รองรบัปัญหาทางเศรษฐกจิทีอ่าจเกดิขึน้ได้ เช่น ปัญหาการขาดแคลน

แรงงานฝีมือ เป็นต้น

บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนากระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถรองรบัการเตบิโตของบรษิทัได้ โดยบริษัทจะพฒันาในระบบการด�าเนนิงานและระบบการควบคุมการผลิต ให้ได้มาตรฐาน

สากลในระดับที่สูงขึ้น เช่น ISO, GMP, HACCP, Trust Mark เป็นต้น

บรษัิทมโีครงการทีจ่ะพฒันาชมุชนใกล้เคยีงและสนบัสนนุโครงการต่างๆ ทีส่ามารถพฒันาให้ชวีติความเป็นอยูข่องชมุชนให้มพีืน้ฐาน

ชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดตั้งหน่วยงานย่อยเพื่อดูแลและรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคนในบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถเหมะสมต่อต�าแหน่งงานและมีความคิดสร้างสรรค์ในการ

รเิริม่การพฒันาองค์กร เพือ่หการพฒันาธรุกจิในส่วนงานต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรืน่และรวดเรว็ เหมาะสมต่อสภาวะตลาดและสภาวะ

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าทางด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารที่ทันสมัย และมีคุณภาพสูง รวมถึงมีความหลากหลาย 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศและภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

รวมรายได้จากการขาย

รายได้อื่น

รวมรายได้

476,580,077

9,638,296

486,218,373

525,146,920

5,817,365

530,964,285

551,829,782

6,392,900

558,222,682

100.00 100.00 100.00

หน่วย : บาท

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ

รายได้จากการขาย

   ถุงบรรจุอาหาร (PP)

   ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้ว (HDPE)

   ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap)

 

258,937,082

174,208,620

43,434,375

 

276,265,266

189,318,842

59,562,813

 

289,279,817

197,505,473

65,044,492

 

54.33

36.55

9.11

 

52.61

36.05

11.34

 

52.42

35.79

11.79

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561% % %

โครงสร้างรายได้



ถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง : High Density Polyethylene (HDPE)

ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร Vow Wrap ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ : Polyvinyl Chloride (PVC)

 ถงุพลาสตกิบรรจอุาหาร ทีผ่ลิตจากพลาสตกิประเภทโพลเีอทลินีความหนาแน่นสงู High Density Polyethylene (HDPE) หรือท่ีเรยีกโดย

ทัว่กนัว่า “ถงุขุน่” เพราะจากคุณสมบตัทิางกายภาพทีม่องเหน็ได้ ถงุขุน่จะมสีขีาวขุน่ มลัีกษณะโปร่งแสง ซึง่ท�าให้แสงผ่านได้ระดบัหนึง่ ท�าให้สามารถ

มองเห็นสิ่งของหรืออาหารที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ชนิดดังกล่าวได้แต่จะไม่ชัดเท่าถุงร้อนใสที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีน (PP) 

 ถุงหูหิ้วที่ผลิตจากพลาสติกประเภท ชนิด High Density Polyethylene (HDPE) นั้นสามารถป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ระดับหนึ่ง 

ซึ่งไม่ดีเท่า ถุงพลาสติกที่ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (PP) และถุงพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) 

 ฟิล์มยดืห่อหุม้อาหารใช้เพือ่ประโยชน์ในการถนอมอาหาร ผลติจากพลาสตกิตระกลู Olefin ประเภทโพลไิวนลิคลอไรด์Polyvinyl Chloride  

หรือ PVC ซึ่งพลาสติกชนิดดังกล่าวที่บริษัทน�ามาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นประเภทสัมผัสอาหารได้โดยตรง และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย หากผ่าน

กระบวนการเกบ็รกัษา และกระบวนการผลติทีถ่กูต้อง พลาสติกชนดิดงักล่าวหากผลติจากโพลไิวนลิคลอไรด์ PVC เพยีงอย่างเดยีวจะท�าให้คณุลกัษณะ

ทางกายภาพและทางเคมีไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อถนอมอาหาร ดังน้ันในกระบวนการผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารจึงมีการผสมสารเติมแต่งเพื่อ

ปรบัสภาพวตัถดุบิให้เหมาะสมต่อการใช้งานและเพือ่ปรบัคณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมเีพือ่ให้เหมาะสมต่อการถนอมอาหารและไม่เป็นอนัตราย

ต่อร่างกายลงไป เพื่อท�าให้คุณสมบัติของโพลิไวนิลคลอไรด์ PVC เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อถนอมอาหาร 

 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าถุงหูหิ้วในหลายขนาด ประกอบด้วย ถุงหูหิ้วบรรจุ 100 ใบ มีขนาดตั้งแต่ 6x11 นิ้ว ไปจนถึงขนาด 

12x20 นิ้ว และถุงหูหิ้วบรรจุ ½ กก. มีขนาดตั้งแต่ 6x11 นิ้ว ไปจนถึงขนาด 12x26 นิ้ว

 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าถุงขุ่นหลากหลายขนาด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละ

ประเภท โดยขนาดที่เล็กที่สุดจะอยู่ที่ขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดคือ ขนาดกว้าง 20 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว ซึ่งผู้ใช้งานจะน�าถุงขุ่น

ไปใช้งานต่างๆ เช่น ถุงขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หรือถุงขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว นิยมน�าไปใส่น�้าเต้าหู้ เป็นต้น

 ถงุพลาสตกิชนดิโพลเีอทลีินความหนาแน่นสงู (HDPE) ของบรษิทันัน้ จะมคุีณสมบัต ิทนความร้อนของสสารอยูภ่ายในได้ประมาณ 60 องศา

เซลเซียส โดยสามารถคงสภาพถุงพลาสติกไว้ได้ ไม่ฉีกขาดหรือหลอมละลาย และ สามารถทนความเย็นได้เป็นอย่างดี สามารถน�าไปแช่แข็งได้โดยไม่

ท�าให้ถุงกรอบจนฉีกขาด แต่ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อนหรือเย็น นานจนเกินไป ถุงขุ่นที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) 

นั้นสามารถป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ดีเท่าถุงพลาสติกที่ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (PP) 

10 รายงานประจ�าปี 2561

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ถุงพลาสติกบรรจุอาหารประเภทโพลีโพรพิลีน : Polypropylene (PP)

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1) ถุงพลาสติกบรรจุอาหารประเภทโพลีโพรพิลีน : Polypropylene (PP)

 2) ถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง : High Density Polyethylene (HDPE)

 3) ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร Vow Wrap ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ : Polyvinyl Chloride (PVC)

 ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีนPolyethylene (PP)  หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า “ถุงร้อนใส” เนื่องจาก

โดยคุณสมบัติทางกายภาพแล้ว ถุงร้อนใส จะมีลักษณะโปร่งใส ซ่ึงท�าให้สามารถมองเห็นส่ิงของหรืออาหารที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ชนิดดังกล่าวได้

อย่างชัดเจน และโดยลักษณะทางเคมีแล้ว ถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP)  ของบริษัทจะมีคุณสมบัติ ทนความร้อนของสสารอยู่ภายในได้ถึง 100 

องศาเซลเซียส โดยสามารถคงสภาพถุงพลาสติกไว้ได้ ไม่ฉีกขาดหรือหลอมละลาย และสามารถป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะ

สมกับการใส่อาหารหรือสิ่งของท่ีมีอุณหภูมิสูงและมีความมันในตัว โดยไม่ท�าให้ถุงเส่ือมสภาพ แต่หากถุงชนิดดังกล่าว ได้รับความเย็นจนเกินไปจะ

ท�าให้ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ด้อยค่าลง โดยถุงชนิดดังกล่าวสามารถทนความเย็นได้ในระดับหนึ่ง แต่หากได้รับมากจนเกนิไปจะ

ท�าให้ถุงมีลักษณะกรอบและฉีกขาดได้ง่าย

 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าถุงร้อนใสดังกล่าวที่มีความหนา 0.7 มิลลิเมตร (เป็นความหนาที่นิยมผลิตและจ�าหน่าย) ในขนาดที่

หลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท โดยขนาดที่เล็กที่สุดจะอยู่ที่ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว 

ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดคือ ขนาดกว้าง 24 นิ้ว ยาว 42 นิ้ว ซึ่งผู้ใช้งานจะน�าถุงร้อนใสไปใช้งานต่างๆ เช่น ถุงขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว นิยมน�าไป

ใส่เครื่องปรุง พริก น�้าปลา หรือถุงขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว นิยมน�าไปใส่อาหารห่อ ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่น�้า บะหมี่น�้า เป็นต้น



 ลักษณะทางกายภาพของสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (PVC Cling Film) คือ โปร่งใส ทนแรงดึงได้พอประมาณโดยไม่ท�าให้ฉีกขาด  

(โดยเฉพาะในแนวเดยีวกบัทีโ่มเลกลุจดัเรยีงตวักนัอยู)่ พลาสตกิชนดิโพลไิวนลิคลอไรด์ Polyvinyl Chloride (PVC) ทีบ่ริษทัเลอืกใช้ได้ผ่านการรบัรอง

มาตรฐานความปลอดภัยจาก Food And Drug Administration หรือ FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าปลอดภัยและไม่เป็นพิษต่อร่างกายหาก

ผ่านกระบวนการผลิต และการใช้งานที่ถูกต้อง สินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 

เลขที่ 1136-2536 บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารหลากหลายขนาด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้

งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท

การจัดหาผลิตภัณฑ์

การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

 ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิต 1 แห่ง คือ เลขท่ี 53/1 หมู่ท่ี 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  

มีเนื้อที่ดิน 11 ไร่ 2 งาน 24.8 ตารางวา ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 7,703 ตารางเมตร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเครื่องจักรที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ 

2 ประเภท ดังนี้

 1) เครื่องจักรส�าหรับผลิตถุงพลาสติก ประกอบด้วย เครื่องเป่าถุงพลาสติกจ�านวน 63 เครื่อง เครื่องตัดถุงพลาสติก จ�านวน 60 เครื่อง  

มีก�าลังการผลิตถุงพลาสติกรวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ตันต่อปี

 2) เครื่องจักรส�าหรับผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ประกอบด้วย เครื่องจักรส�าหรับผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร 1 เครื่อง มีก�าลังการผลิตรวมทั้ง

สิ้นกว่า 1,000 ตันต่อปี

 บรษัิทมกีารจดัหาวตัถดิุบหลกั2 ประเภทได้แก่ วตัถดุบิหลักทีเ่ป็นเมด็พลาสติก ซึง่บริษทัได้ส่ังซือ้จากผู้ผลิตหรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายได้ทัง้ในประเทศ

หรอืน�าเข้าจากต่างประเทศ (กรณจี�าเป็น) เนือ่งจากคณุภาพของวตัถดุบิดงักล่าว ไม่แตกต่างกนัมาก เพราะเป็นสนิค้าทัว่ไป (Commodity Product) 

ส่วนวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต เช่น สารเคมีที่ใช้ในการผลิต เช่น สารเติมแต่ง (Additive) เป็นต้นบริษัทได้สั่งซื้อจากตัวแทนผู้ผลิต 

เป็นหลัก ซึ่งน�้ามันดังกล่าว ถูกผลิตขึ้นโดย 4 ประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน และประเทศไทย
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จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท

บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานที่เพชรเกษม และเริ่มติดตั้งเครื่องจักรส�าหรับการผลิต จ�านวน 5 เครื่อง มีก�าลังการผลิต รวม 50 ตันต่อเดือน

บริษัทได้ตดิตั้งเครื่องจกัรส�าหรับการผลิตเพิม่เติม จ�านวน 10 เครื่อง เพื่อขยายก�าลงัการผลิต จึงท�าใหก้�าลังการผลิตรวม เพิม่เป็น 100 ตันต่อเดอืน

บริษัทได้ย้ายโรงงานจากโรงงานที่เพชรเกษม มายังโรงงานบางใหญ่ พร้อมกับติดตั้งเครื่องจักรส�าหรับการผลิต จ�านวน 20 เครื่อง จึงท�าให้ก�าลัง

การผลิตรวม เพิ่มเป็น 200 ตันต่อเดือน

ปี 2537

ปี 2538

ปี 2539 - 2545

ปี 2548

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัท

บริษัทได้ท�าการติดตั้งเครื่องจักรส�าหรับการผลิต จ�านวน 30 เครื่อง จึงท�าให้ก�าลังการผลิตรวม เพิ่มเป็น 300 ตันต่อเดือน

บริษัทด�าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

บริษัทเริ่มติดตั้งเครื่องจักรส�าหรับการผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารภายใต้ตราสินค้า “Vow Wrap” จ�านวน 1 เครื่อง โดยมีก�าลังการผลิต 120 ตัน

ต่อเดือน

บริษัทได้มีขยายก�าลังการผลิตส�าหรับการผลิตถุงพลาสติกจาก 300 ตันต่อเดือน เป็น 650 ตันต่อเดือน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ 

เพิ่มขึ้น และได้เริ่มท�าการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร “Vow Wrap”

บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจ�ากัด เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 และด�าเนินการเพิ่มก�าลังการผลิตส�าหรับการผลิต 

ถุงพลาสติกเป็น 800 ตันต่อเดือน

บริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรส�าหรับการผลิตถุงพลาสติกเพิ่มขึ้น โดยเป็นเครื่องตัดจ�านวน 6 เครื่อง ท�าให้ก�าลังการผลิตรวมเพิ่มจากเดิม 650 ตันต่อ

เดือนเป็น 850 ตันต่อเดือน

บรษิทัไดอ้อกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ จ�านวน 35 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ�านวน70 ล้านหุน้และเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่วตอ่ประชาชน 

และขออนุญาตเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปี 2549 – 2555

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

12 รายงานประจ�าปี 2561



ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

 ถุงพลาสติกสามารถแยกตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 ทั้งนี้ หากจ�าแนกถุงพลาสติกตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ในการผลิตจะสามารถจ�าแนกประเภทของถุงพลาสติกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

 วัตถุดิบหลักในการผลิตถุงพลาสติกคือ เม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยแหล่งที่มาของเม็ดพลาสติก

มี 2 แหล่งดังนี้

 1) Low Density Polyethylene (LDPE)

 2) High Density Polyethylene (HDPE)

 3) Polyethylene (PP) 

 4) Polyvinyl Chloride (Hand and Soft) (PVC) 

 5) Polyamide (PA) 

 6) Polystyrene (PS) ชนิดทนแรงกระแทก (SB) และโฟม PS (EPS)

1) 

 

2) 

 

3) 

 

 

4)

- 

-

• 

• 

• 

• 

 

• 

 

•

ถุงพลาสติกเย็น เป็นถุงที่ใช้บรรจุสิ่งของที่มีอุณหภูมิปกติหรือมีความเย็น ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง 

(High Density Polyethylene: HDPE) ซึ่งมีคุณสมบัติทางการภาพ สามารถป้องกันของเหลวซึมผ่านเข้าออกได้ดี  

ถุงพลาสติกร้อน เป็นถุงท่ีใช้บรรจุอาหารและของร้อน ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene: PP) มีคุณสมบัต ิ

ทนความร้อนได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียส (ไม่มีการวาปไฟ)

ถงุพลาสติกชนดิมหีหูิว้ เป็นถงุทีใ่ช้บรรจสุิง่ของทัว่ไป ไม่เหมาะกบัการใช้บรรจอุาหารโดยตรงและมคีวามร้อน ผลิตจากเมด็พลาสตกิ

ชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) โดยส่วนใหญ่มักน�าพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมละลาย

ใหม่ (Recycle) มาผสมด้วย 

ถุงลามิเนต เป็นถุงพลาสติกท่ีเกิดจากการน�าแผ่นพลาสติกต่างชนิดมาประกบกัน ใช้บรรจุอาหารเพื่อเก็บถนอมไว้เป็นเวลานาน

โดยไม่ให้คุณภาพเปลี่ยนแปลงไป แบ่งได้อีกหลายชนิด ได้แก่

จากในประเทศ มีผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น บริษัท เอสซีจี พลาสติกซ์ จ�ากัด และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

น�าเข้าจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา

ถุงพลาสติกที่ต้มได้ ท�าจากแผ่นประกบของแผ่นโพลีเอสเตอร์และแผ่นโพลีเอธิลีน 

ถุงพลาสติกส�าหรับบรรจุอาหารแบบสูญญากาศท�าจากแผ่นประกบของแผ่นไนลอน (Nylon-6) และแผ่นโพลีเอธิลีน 

ถุงพลาสติกที่ใช้ส�าหรับบรรจุอาหารแห้ง ท�าจากแผ่นประกบของแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นไวนิลอะซิเตท (Vinyl Acetate) 

ถุงพลาสติกที่ใช้ส�าหรับบรรจุอาหารที่ท�าให้แห้งโดยวิธีเยือกแข็งแบบสูญญากาศ (Freeze Drying) ท�าจากแผ่นไมลาร์ 

(Milar) แผ่นอลูมิเนียมบาง และแผ่นโพลีเอธิลีน 

ถุงพลาสติกชนิดต้มในน�้าเดือดและท�าให้เป็นสูญญากาศได้ ท�าจากแผ่นโพลีเอธิลีน เคลือบด้วยซารานประกบแผ่น

โพลีเอสเตอร์ ใช้กับอาหารที่ไม่ต้องการสัมผัสอากาศ และใช้ถุงอุ่นอาหารได้โดยไม่ต้องถ่ายใส่ภาชนะอื่นก่อน 

ถุงพลาสติกชนิดกันแสงสว่าง ความชื้น และก๊าซ ท�าจากแผ่นโพลีเอธิลีนประกบกับแผ่นอลูมิเนียมบาง และแผ่นโพลีเอธิลีน 

รวมเป็น 3 ชั้น ใช้บรรจุอาหารส�าเร็จรูปพวกซุปแห้งหรืออาหารผงอื่นๆ

อุตสาหกรรมถุงพลาสติก
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 ทั้งนี้ พลาสติกแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติและการใช้งานแตกต่างกันดังแสดงในตาราง

ภาวะอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก

 การผลติปิโตรเคมใีนประเทศไทยส่วนใหญ่จะเน้นตอบสนองอตุสาหกรรมต่อเนือ่งกลุม่ผลติภณัฑ์พลาสตกิเป็นหลกั ซึง่เป็นซพัพลายเชนต่อ

เนื่องจากปิโตรเคมีขั้นปลายที่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเม็ดพลาสติก และสัดส่วนการใช้เม็ดพลาสติกร้อยละ 45 จะถูกใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ 

อาทิ ถุงพลาสติก แผ่นฟิล์ม ขวดพลาสติก ฯลฯ และอีกประมาณร้อยละ 15 ถูกใช้ผลิตพลาสติกในงานก่อสร้าง อาทิ เฟอร์นิเจอร์พลาสติก ท่อน�้า  

แผ่นหลังคา ประตูและหน้าต่างพลาสติก ฯลฯ จะเห็นว่ากว่าร้อยละ 60 ของความต้องการเม็ดพลาสติกทั้งหมดจะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจภายใน

ประเทศเป็นหลกั ในขณะทีป่ระมาณกว่าร้อยละ 30 ของความต้องการใช้เมด็พลาสตกิจะเตบิโตตามอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์และยานยนต์ ซึง่เป็น

เมด็พลาสตกิทีม่คีณุสมบตัพิเิศษทีใ่ช้เป็นวตัถดุบิส�าคญัในการผลิตชิน้ส่วนอเิล็กทรอนกิส์และอปุกรณ์ยานยนต์ซึง่ปัจจบุนั ประเทศไทยมกี�าลงัการผลติ

ปิโตรเคมีขั้นต่าง ๆ ซึ่งเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการน�าเข้า ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้ภายในประเทศอย่างเพียงพอ รวมถึงยังตอบสนอง

อตุสาหกรรมต่อเนือ่งหลกัของประเทศได้ นอกจากนี ้การผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเคมยีงัสามารถส่งออกไปยงัต่างประเทศ เหน็ได้จากปรมิาณการส่งออก

ปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 5.0 ล้านตันในปี 2554 เป็น 5.5 ล้านตันในปี 2559 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของก�าลังการผลิตปิโตรเคมี

รวมของประเทศไทย(ที่มา: ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี : ทิศทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย 2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)

 จากรายงานภาวะอตุสาหกรรม ส�านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมสรปุภาวะอตุสาหกรรมพลาสตกิปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 อตุสาหกรรม

พลาสติกภาพรวมปี 2561 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 และดัชนีการส่งสินค้าจะลดลงร้อยละ 1.2 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกจะเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 11.10 และมูลค่าการน�าเข้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.42 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก และ

ความต้องการผลติภณัฑ์พลาสตกิของประเทศคูค้่า โดยเฉพาะในภมูภิาคอาเซยีน ประกอบกับราคาน�า้มนัซึง่เป็นวตัถดิุบในการผลติเมด็พลาสตกิปรบั

ตัวสูงขึ้น

 ส�าหรับอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2562 คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3-5 เนื่องจากประเทศไทยอาจได้รับประโยชน์

จากสงครามการค้า ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งการมองหาคู่ค้าในแถบอาเซียนมากขึ้น การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก คาด

ว่ามมีลูค่า 4,529.79 ล้านเหรียญสหรฐัฯ หรือเพิม่ขึน้ ร้อยละ 3.50 เมือ่เทยีบกบัปี 2561 ส่วนการน�าเข้าผลติภณัฑ์พลาสตกิ คาดว่ามมีลูค่า 4,953.65 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.00 เมื่อเทียบกับปี 2561

ที่มา: กัลยา อุบลทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชนิดพลาสติก

LDPE (0.924g/cm3)

PP

PA11 และ 12

EPS

LDPE (0.922 g/cm3)

LDPE (0.918 g/cm3)

HDPE

อ่อน ยืดได้มาก

ความแข็งกระด้างและความ

เหนียวสูง

เหนียว ทนความร้อน

อ่อน เป็นฉนวนความร้อนได้ดี

8-60m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม

20-80m ถุงพลาสติก

20-3000m

แผ่นฟิล์มใสและเบามาก ใช้ห่อของ

ห่อไส้กรอก

Wallpaper, ภาชนะที่ทนการ

กระแทก การโยน

อ่อน ความแข็งกระด้างสูง 40-100m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม ถุงใส่ของ ถุงใส่ขยะ

7-30m (แผ่นฟิล์ม)

20-120m (แผ่นฟิล์ม)

อ่อน ความแข็งกระด้างและความ

เหนียวสูง

ความกระด้างและความเหนียวสูง 

คุณสมบัติคล้ายกระดาษ

ถุงใส่ของหนัก เช่น ผัก ผลไม้ 

แผ่นฟิล์มที่หดตัวได้

แผ่นฟิล์มที่ใช้รับแรงกระแทก ถุง

ใส่ของ, แผ่นฟิล์มห่อของ

100-300m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม

8-100m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม

แผ่นฟิล์มใสมาก ใช้ห่อสิ่งของ, 

แผ่นฟิล์มที่หดตัวได้

คุณสมบัติ ความหนา การใช้งาน
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 จากดชันอีตุสาหกรรมของผลติภณัฑ์พลาสตกิของเดอืนธนัวาคม ปี 2561 นัน้ ภาคการผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิมกีารปรบัตวัลดลงเมือ่เทียบ

กับเดือนก่อนหน้า ตามทิศทางการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีการปรับตัวลดลง คาดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากข้อพิพาททางการค้าของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงแนวโน้มการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ท�าให้ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าส�าคัญหลายส่วนที่เกี่ยวพันกับสินค้าพลาสติก

ลดลง

 นอกจากนี้ จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ส�านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า และส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ราคา 

เม็ดพลาสติกที่จ�าหน่ายในประเทศ จะมีความผันแปรตามอุปสงค์และอุปทานของเม็ดพลาสติกและราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก โดยตั้งแต่ปี 2555  

ถึงเดือนมิถุนายน 2561 ราคาจ�าหน่าย HDPE จะเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบราคาเพิ่มขึ้นและลดลงประมาณ 5 บาทของราคาจ�าหน่ายที่ 50 บาทต่อ

กิโลกรัม และส�าหรับราคาจ�าหน่าย PP มีแนวโน้มท่ีจะปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงปลายปี 2560 โดยในเดือนมิถุนายน 2561 ราคาจ�าหน่ายในประเทศ  

อยู่ที่ประมาณ 47.50 บาทต่อกิโลกรัม ในส่วนของรายละเอียดสถิติราคาเม็ดพลาสติกภายในประเทศและต่างประเทศมีดังนี้

 จากรายงานภาวะอุตสาหกรรมประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลค่าการน�าเข้าและส่งออก 

เม็ดพลาสติก ณ มกราคม 2561 ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกอย่างต่อเนื่อง และยัง

คงสอดคล้องกบัข้อมลูจากสถาบนัปิโตเลียมแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการบรโิภคผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมโีดยรวมของประเทศไทยในปี 2560 ว่าการบริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปิโตรเคมีน้ันมีการขยายตัวร้อยละ 4.70 ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในภาพรวมมีแนวโน้มในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ

ปิโตรเคมีมากขึ้น(ที่มา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : รายงานภาวะอุตสาหกรรม ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ) และจากรายงานการศึกษา

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในเดือนเมษายน 2561 ของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปริมาณการจ�าหน่าย

บรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศตั้งแต่ปี 2555-2559 มีแนวโน้มในการปรับตัวสูงขึ้น ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคในประเทศส่วนใหญ่ยังคงมีความ

นิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเน่ืองจากมีราคาถูกและสะดวกและในปี 2560 ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกยังคงเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนใหญ่เป็น

อนัดบัสองของตลาดบรรจภุณัฑ์ ดงันัน้การขยายตวัของตลาดกลุม่น้ียงัคงมแีนวโน้มทีด่ขีึน้ในอนาคต (ทีม่า: ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม:รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เดือนเมษายน 2561)

(ที่มา:Plastics Institute of Thailand)
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(ที่มา:Plastics Institute of Thailand)

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ด้านสถิติปริมาณการผลิตและปริมาณการจ�าหน่ายแบ่งตามประเภทบรรจุภัณฑ์ ปี 2555-2559 มีรายละเอียดดังนี้
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ที่มา: สมาคมอุตสาหกรมพลาสติกไทย ส�านักดัชนีเศรษฐกิจการค้าและส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 อย่างไรกต็ามแม้ว่าจะมกีารรณรงค์การใช้พลาสตกิกนัอย่างกว้างขวาง แต่ตามข้อมลูอ้างองิจากกระทรวงอตุสาหกรรม  อุตสาหกรรมพลาสตกิ

ปี 2562 คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3-5 เนื่องจากประเทศไทยอาจได้รับประโยชน์จากสงครามการค้า ราคาน�้ามันดิบใน

ตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมท้ังการมองหาคู่ค้าใน แถบอาเซียนมากขึ้น การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก คาดว่ามีมูลค่า 4,529.79 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนการน�าเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก คาดว่ามีมูลค่า 4,953.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4.00 เมือ่เทยีบกับปี 2561 ซึง่ผลกระทบทีจ่ะมายังตลาดอตุสาหกรรมพลาสตกิยงัคงใช้เวลาอกีสกัระยะ และอตุสาหกรรมควรปรบัตวัโดยการ

ใช้ นวัตกรรม ต่างๆมาทดแทนหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกต่อไป

 พร้อมกันนี้ยังจะเห็นได้จากข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาว่า แนวโน้มการผลิตและความต้องการใช้เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ยังคงเติบโต

อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเกิดแรงกดดันจากภาคส่วนต่างๆ
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ตลาดถุงพลาสติก

แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมถุงพลาสติก

 • ส�าหรับตลาดภายในประเทศ

 อุตสาหกรรมถุงพลาสติกพัฒนาขึ้นในประเทศไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ลงทุนประกอบการ

และเลิกกิจการได้ง่าย สถานที่ผลิตหรือโรงงานใช้ตึกแถวขนาดเพียง 1-2 คูหา ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ใช้แรงงานราคาถูกที่ไม่

ต้องมีความช�านาญพิเศษ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาวิธีการผลิตและการควบคุมเครื่องจักรได้จากผู้ขายเครื่องจักร และสามารถจ้างฝึกแรงงานเข้า

ท�างานได้ในเวลาอันรวดเร็ว เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่มีราคาเครื่องละไม่เกิน 1 ล้านบาท ปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องจักรผลิต

ถงุพลาสตกิได้ แต่คณุภาพเครือ่งจกัรยงัไม่เทยีบเท่าเครือ่งจกัรทีน่�าเข้าจากต่างประเทศและการทีอ่ตุสาหกรรมถงุพลาสตกิใช้เงนิลงทนุต�า่ เทคโนโลยี

การผลิตไม่ซับซ้อน และใช้แรงงานมาก นักลงทุนต่างชาติจึงได้ย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศเข้ามา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์  

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาค่าจ้างแรงงานสูงในประเทศของตน ท�าให้การผลิตของอุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยจ�านวนมากเป็นการผลิตเพื่อส่ง

ออกและผลติภณัฑ์ถงุพลาสตกิเป็นผลติภณัฑ์พลาสตกิทีม่ปีรมิาณการผลติสูงทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัปรมิาณการผลติผลติภณัฑ์พลาสติกชนดิอ่ืนๆ ทัง้หมด 

โดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดในประเทศ แต่ถุงพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าการผลิตรวมและส่วนต่างก�าไร 

(ProfitMargin) ต�่า เนื่องจากมีการแข่งขันในระดับสูง (ที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ “อุตสาหกรรมถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก” 

(ออนไลน์) และรายงานการผลิตถุงพลาสติก ของคุณกัลยา อุบลทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

 ในปัจจุบัน โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกมีอยู่ประมาณ 5,000 โรงทั่วประเทศ โดยประมาณ 3,000 โรงใช้เทคโนโลยี Polymer 

Converter ซึ่งใช้เม็ดพลาสติกหรือเรซินเป็นวัตถุดิบโดยตรง ที่เหลืออีกประมาณ 2,000 โรงใช้เทคโนโลยี Fabricator ซึ่งใช้พลาสติกพื้นฐานเป็น

วตัถดุบิ เช่น แผ่นหรอืฟิล์มพลาสตกิ มาแปรรูปโดยการเปลีย่นรปูร่าง ในจ�านวนโรงงานทัง้หมดนี ้เป็นโรงงานอตุสาหกรรมผลติถงุพลาสตกิกว่า 3,000 

โรงงาน จ้างคนงานกว่า 80,000 คนทั่วประเทศ (ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th) 

 ในส่วนของถุงพลาสติกนั้นคาดว่ามีปริมาณการใช้ราว 45,000 ล้านใบต่อปี หรือประมาณกว่า 100,000-120,000 ตันต่อปี โดยร้อยละ 30 

ใช้ในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 40 ใช้ในตลาดสดทั่วไป และอีกร้อยละ 30 ใช้ในร้านขายของช�าทั่วประเทศ (ข้อมูลจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

- 

 

 

 

-

การใช้บรรจภุณัฑ์พลาสตกิในประเทศไทยมแีนวโน้มเตบิโตในอตัราลงลง แม้ว่าทีผ่่านมาอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์พลาสตกิสามารถ

ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2551-2555 ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีอัตราการเติบโตถึง 7% ต่อปี และเริ่ม

ชะลอตัวลงเหลือ 3% ต่อปี ในช่วงปี 2556-2560 ข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์ และแนวโน้มในปัจจุบัน จากกระแสรักษ์โลก

และการรณรงค์ของภาครัฐและภาคเอกชน ท�าให้การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมีแนวโน้มลดลงไปอีก

การเตบิโตของอตุสาหกรรมอืน่ทีต้่องใช้บรรจภัุณฑ์พลาสตกิ ตวัอย่างเช่น อตุสาหกรรมอาหาร ในส่วนของสนิค้าแช่แข็งท่ีแนวโน้ม

การเติบโตเพิ่มขึ้น และในส่วนของอาหารส�าเร็จรูปที่ผู้จ�าหน่ายจะเน้นคุณภาพ ความสดความสะอาด ซ่ึงจะต้องมีการบรรจุใน

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าเพื่ออาหารโดยเฉพาะ เป็นต้น จากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่กล่าวข้างต้น จะส่งผลท�าให้ปริมาณการใช้ถุง

พลาสติกเพิ่มขึ้น
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- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

-

การเตบิโตของอุตสาหกรรมอ่ืนทีต้่องใช้เมด็พลาสตกิเป็นวัตถดุบิในการผลติผลติภณัฑ์สนบัสนนุอตุสาหกรรมนัน้ๆ เช่น อตุสาหกรรม

ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมีความต้องการต่อเนื่อง ท�าให้ราคาวัตถุดิบยังคงไม่มีการปรับตัวลดลงแต่อย่าง

ใด อย่างไรกต็ามมาตรการของภาครฐัและเอกชนในปี 2561 แม้ว่าในระยะส้ันจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไม่มากนกั เนือ่งจาก

คนไทยมีการใช้ถุงพลาสติกปีละ 7 พันล้านใบ แต่หากภาครัฐปฏิบัติตามเป้าหมายได้ส�าเร็จในการน�าพลาสติกกลับมาใช้หลังการ

บรโิภค 60% ประกอบกบักระแสการลดการใช้พลาสตกิแบบครัง้เดยีว  จะส่งผลกระทบต่อผูผ้ลติบรรจภุณัฑ์พลาสตกิแบบพืน้ฐาน

แบบบริโภคครั้งเดียว (single use) อย่างถุงหูหิ้ว ขวดน�้าพลาสติกแบบพื้นฐาน จากปริมาณการใช้ที่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยส�าคัญ

ในอนาคต

ราคาของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืน เช่น กล่องกระดาษที่เคลือบเพื่อใช้ในการบรรจุอาหารซึ่งหากมีการผลิตในปริมาณมากจนถึงจุด 

คุ้มทุน ท�าให้ราคากล่องกระดาษเคลือบดังกล่าวมีราคาถูกลงมาก อาจจะมีผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกมา

ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นได้ เป็นต้น

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนก�าลังคน ซึ่งจะท�าให้มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้ต้นทุน

การผลิตลดลงได้

มีการปรับตัวลดลง ในการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และมีการใช้เพิ่มขึ้นพลาสติกแบบอ่อนตัว (flexible packaging) 

ที่มีมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงมีก�าไรขั้นต้นราว 20% ในขณะที่ก�าไรขั้นต้นของพลาสติกแบบพ้ืนฐานมีก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ 5-10% ซึ่งควร 

น�านวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น นวัตกรรมควบคุมความชื้นในบรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์

การผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือใช้เม็ด bio-plastic เพื่อขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้ว่า

ในต่างประเทศได้มีการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากพลาสติก bio หรือ พลาสติกชีวภาพ โดยยุโรปตะวันตกเป็นผู้บริโภค

พลาสติกชีวภาพรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาค โดยในปี 2560 มีปริมาณการใช้พลาสติกชีวภาพถึง 500,000 ตัน หรือครึ่งหนึ่งของ

ความต้องการทั่วโลก คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียปี 2556 - 2560 ราว 18% ปัจจัยของการเติบโตน้ันมาดจากการได้รับการ

สนับสนุนจากกฎระเบียบภาครัฐและความตระหนักและความใส่ใจในส่ิงแวดล้อมของประชาชน โดยยุโรปพร้อมประกาศยกเลิก

การใช้พลาสติกแบบ single-use ภายในปี 2568

(ที่มา: EIC ธนาคารไทยพาณิชย์)
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 • ส�าหรับตลาดภายนอกประเทศ

- 

 

 

-

ปัจจบุนัประเทศไทยมกีารส่งออกเมด็พลาสตกิซึง่เป็นวตัถดุบิส�าคญัทีใ่ช้ในการผลติถงุพลาสตกิ คดิเป็นร้อยละ  40 – 50 ของก�าลงั

การผลิตในประเทศ โดยมีประเทศจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ ซ่ึงในอนาคต แนวโน้มความต้องการเม็ดพลาสติกจากประเทศจีนจะ 

เพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว อาจส่งผลให้วัตถุดิบในประเทศขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นได้

การน�าเข้าถุงพลาสติกคุณภาพต�่าจากประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีความตื่นตัวเกี่ยวกับกระแส

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมเพิม่ข้ึนอย่างมาก จึงมีความสนใจทีจ่ะลดปรมิาณการใช้ถงุพลาสตกิซึง่ย่อยสลายได้ยาก ท�าให้เกดิภาวะขยะล้น

โลก โดยการเก็บภาษีพลาสติก และน�าพลาสติกมาผ่านกระบวนการ Recycle เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด แต่ผลิตภัณฑ์จาก

พลาสติกยังคงมีบทบาทท่ีส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน เน่ืองจากการผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกน้ันมีความยืดหยุ่นสูงสามารถน�าไป

ผลติเป็นรปูร่างได้หลากหลาย น�า้หนกัเบา และสะดวกในการขนส่ง มากกว่าวสัดจุากธรรมชาต ิเช่น แก้ว ไม้ ท�าให้ในอนาคตบรรจุ

ภัณฑ์ที่ท�าจากพลาสติกไม่น่าจะมีอัตราการใช้ลดลง และอีกแนวทาง คือ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการ

พัฒนา “พลาสติกชีวภาพ” หรือ Bioplasticในปัจจุบันองค์กรต่างๆ จากหลายประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงผลเสียจากภาวะขยะ

พลาสติกล้นโลก เน่ืองจากถุงพลาสติกเป็นส่ิงท่ีย่อยสลายได้ยาก ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน จึงมีความพยายามคิดค้นวัตถุดิบ 

ที่ใช้ผลิตถุงพลาสติกซึ่งสามารถย่อยสลายได้เร็วขึ้น

 อย่างไรกต็าม อตุสาหกรรมการผลติถงุพลาสตกิชวีภาพนัน้ยงัเป็นอตุสาหกรรมทีค่่อนข้างใหม่ เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการผลิตในปัจจบุนัให้ผลผลติ

ซึง่มต้ีนทนุสงูกว่าถุงพลาสติกทัว่ไป การใช้งานจงึยงัไม่แพร่หลายนกั แนวโน้มในอนาคตนัน้ การทีผู้่คนให้ความสนใจกบัผลกระทบทีเ่กดิกบัส่ิงแวดล้อม

เพิม่มากขึน้ ถงุพลาสตกิทัว่ไปทีใ่ช้กนัอยู่จะถกูแทนทีโ่ดยถุงพลาสตกิชวีภาพ จงึจ�าเป็นต้องพฒันาอตุสาหกรรมให้มศีกัยภาพเพยีงพอ สามารถแข่งขนั

ในตลาดได้ ซึง่การพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพถงุพลาสตกิชวีภาพจ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากทัง้ผูซ้ือ้และผูข้าย โดยผูซ้ือ้เองต้องทดสอบสนิค้า

และให้ความคดิเหน็กบัผูผ้ลติเพือ่ให้ผูผ้ลติน�าไปพฒันาและปรบัปรงุวธิกีารผลติต่อไป แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างถงุพลาสตกิทีผ่ลติ

จากพลาสตกิชวีภาพ (Bioplastic) และถงุพลาสตกิทีผ่ลติจากเมด็พลาสตกิชนดิโพลีเอทธลีินในตารางทีด้่านล่าง (ทีม่า ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม:รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เดือนเมษายน 2561)

ปัจจัย

1. วัตถุดิบ

4. ราคา

2. คุณสมบัติ

3. การย่อยสลาย

5. กลุ่มลูกค้า

ถุงพลาสติกชีวภาพ

สังเคราะห์จากธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด หรือมันส�าปะหลัง

ราคาสูงกว่า เพราะราคาวัตถุดิบสูงกว่า ประมาณ 2-3 เท่า

มีความเหนียว ความยืดหยุ่น และทนความร้อนน้อยกว่า

ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยใช้เวลาประมาณ 6-12 

เดือน

บริษัทที่มีนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริษัทที่ต้องส่งออก

สินค้าไปยังประเทศแถบยุโรป

ถุงพลาสติกทั่วไป

ได้จากการกลั่นน�้ามันดิบ

ราคาถูกกว่า

บริษัททั่วไปที่ไม่ต้องการเพิ่มต้นทุน

มีความเหนียว ความยืดหยุ่น และทนความร้อนได้

มากกว่า

ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหรือต้อง

ใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลาย

20 รายงานประจ�าปี 2561



 ปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้ผลิตถุงพลาสติกกว่า 3,000 โรงงานตามข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยแต่ละบริษัทมีขนาดฐานทุน 

จดทะเบียนและช�าระแล้วแตกต่างกันมาก และจากข้อมูลของ BOL ที่เปรียบเทียบแต่ละบริษัทจากฐานข้อมูลทุนช�าระแล้วที่ใกล้เคียงกับของบริษัท 

จะสามารถสรุปได้ดังนี้

 ซึ่งมีรายละเอียดฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน ดังนี้

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก BOL และงบการเงินของบริษัท

ชื่อบริษัท

1.บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์

ไวด์ล จ�ากัด

2.บริษัท ไทย

อุตสาหกรรมพลาสติก 

(1994) จ�ากัด (มหาชน)

4.บริษัท พรีม่า 

พลาสติก จ�ากัด

5.บริษัท เวิลด์ แพคเกจ

จิ้ง อินดัสตรี้ จ�ากัด

8.บริษัท นารายณ์แพค 

จ�ากัด

7.บริษัท เพรส โฮม อิน

ดัสทรี่  จ�ากัด

6.บริษัท ยูนิเวอร์แซล 

โพลิแบค จ�ากัด

3.บริษัท ทานตะวัน

อุตสาหกรรม จ�ากัด 

(มหาชน)

ผลิตและค้าปลีก และ

ค้าส่ง บรรจุภัณฑ์

พลาสติกต่างๆ

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายถุง

พลาสติกและฟิล์มยืด

ห่อหุ้มอาหาร

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายถุง

พลาสติก

ผลิต

ถุงพลาสติก

ผลิต

ถุงพลาสติก

น�าเข้า ผลิตและ

จ�าหน่ายถุงพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก 

วัตถุดิบและ

ผลพลอยได้จาก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตและส่งออกถุง

และหลอด และผลิต

และขายในประเทศถุง

และหลอด

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

263.24

345.77

408.91

870.03

1,517.22

370.93

1,450.92

2,064.31

39.76

49.44

82.30

559.36

501.19

147.79

495.14

399.40

223.48

296.32

326.61

310.37

1,016.04

223.14

955.78

1,664.91

214.00

135.00

200.00

250.00

100.00

300.00

160.00

80.00

2.74

23.83

32.85

27.17

189.93

(15.90)

81.00

258.39

468.56

551.83

801.58

976.86

2,142.01

203.41

1,414.02

3,086.47

การประกอบธุรกิจ
ข้อมูลงบ 

การเงิน

สินทรัพย์ 

รวม

หนี้สิน 

รวม

ส่วนผู้ถือ 

หุ้น

ทุนช�าระ 

แล้ว

ก�าไร 

สุทธิ

รายได้จากการ

จ�าหน่าย

 1. บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จ�ากัด   ผลิตและค้าปลีก และค้าส่ง บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆ

 2. บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)  ผลิตและส่งออกถุงและหลอด และผลิตและขายในประเทศ

 3. บริษัท พรีม่า พลาสติก จ�ากัด   ผลิตและจ�าหน่ายถุงพลาสติก

 4. บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี่ จ�ากัด  ผลิตถุงพลาสติก

 5. บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลิแบค จ�ากัด   ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก วัตถุดิบและผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์พลาสติก

 6. บริษัท เพรส โฮม อินดัสทรี่ จ�ากัด   น�าเข้า ผลิตและจ�าหน่ายถุงพลาสติก

 7. บริษัทนารายณ์แพค จ�ากัด    ผลิตถุงพลาสติก
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อุตสาหกรรมฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทฟิล์มที่มีการใช้งานแพร่หลายใน

อุตสาหกรรมนี้ คือ ฟิล์มหดและฟิล์มยืด ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นฟิล์มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่การใช้งานนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

 ฟิล์มหด หรือ Shrink Film เป็นชื่อที่มาจากคุณลักษณะของฟิล์ม คือ ฟิล์มชนิดนี้จะหดตัวเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งอาจเป็นความร้อนจาก

กระบวนการผลิต หรือความร้อนจากลมร้อน ฟิล์มหดส่วนใหญ่ท�าจากพลาสติกประเภท โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride-PVC) หรือ 

โพลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต�่า (Low Density Polyethylene-LDPE) ที่ถูกจัดเรียงโมเลกุล ระหว่างขั้นตอนการผลิตฟิล์ม เพื่อให้สามารถหด

กลับได้เมื่อโดนความร้อน ในการใช้งานฟิล์มหด ผู้ใช้งานมีความจ�าเป็นต้องค�านึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความหนา ความเหนียว ความแข็งแรงของ

รอยซีล ความใส อุณหภูมิ และระยะเวลาของความร้อนให้เหมาะสมกับฟิล์มนั้นด้วย มิเช่นนั้น อาจเกิดปัญหาการแตกขาดของเนื้อฟิล์มหรือการยับ  

ซึ่งท�าให้สินค้าที่ถูกห่อหุ้มอยู่ดูไม่สวยงาม

 ฟิล์มยืด หรือ Stretch Cling Film คือ ฟิล์มพลาสติกประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะ คือ ความเหนียว และความสามารถในการยืดตัว

สูง โดยฟิล์มชนิดนี้จะสามารถเกาะติดกันเองได้ เมื่อดึงฟิล์มให้ตึงหรือยืดฟิล์มออกเล็กน้อย ลักษณะคล้ายมีกาวบางๆอยู่ด้านใน ท�าให้สะดวกในการ

ใช้ห่อหรือรัดสินค้า และเนื่องจากฟิล์มประเภทนี้ไม่มีความร้อนมา เกี่ยวข้องในการใช้งานเหมือนฟิล์มหด จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับการห่อ

สินค้าสด เช่น ผักหรือผลไม้ ในปัจจุบันเม็ดพลาสติกท่ีนิยมน�ามาผลิตเป็นฟิล์มยืดได้แก่ โพลิเอทธีลีน (Polyethylene-PE) โพลิไวนิล คลอไรด์  

(Polyvinyl Chloride-PVC) และโพลโิพรพลินี (Polypropylene-PP) ส�าหรบัคณุสมบตัสิ�าคญัของฟิล์มยดืทีผู่ใ้ช้งานไม่ควรมองข้าม คอื ความสามารถ

ในการยืดตวั แรงยดื ความยดืหยุน่ของฟิล์ม การต้านทานแรงดงึ รวมไปถงึอตัราการซึมผ่านของไอน�า้และอากาศ โดยขึน้อยูก่บัชนดิของสนิค้าท่ีบรรจุ

อยู่ด้านใน

 จากประโยชน์ของฟิล์มยืด ท่ีสามารถน�ามาใช้ห่อหุ้มอาหารได้ จึงเป็นที่นิยมและน�ามาใช้และมีการเรียกชื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน  

เป็น ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร

 ปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้น�าเข้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร จ�านวน 10 รายและผู้ผลิตฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร จ�านวนรวม 3 รายได้รับใบอนุญาต 

มอก. 1136-2536 จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

 1. บริษัท  เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด     ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 2. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน)  ผู้ผลิต

 3. บริษัท ควิค แพ็ค แปซิฟิค จ�ากัด     ผู้ผลิต

 4. บริษัท เทอริเนกซ์ สยาม จ�ากัด     ผู้น�าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 5. บริษัท สยาม โมเดิร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด    ผู้น�าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 6. บริษัท ศรีโชคชัย ซูเปอร์มาเกต จ�ากัด    ผู้น�าเข้าจากสาธารณรัฐเกาหลี

 7. บริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จ�ากัด    ผู้น�าเข้าจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

 8. บริษัท เวิลด์ แพค ซิสเต็มส์ จ�ากัด     ผู้น�าเข้า

 9. บริษัท เดโชโกรเวอรี่ จ�ากัด     ผู้น�าเข้า

 10. บริษัท ไดอะเมอร์แชนไดส์ จ�ากัด     ผู้น�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

 11. บริษัท ชินโชวาเทรดดิ้ง จ�ากัด     ผู้น�าเข้า

      ปัจจุบันศาลล้มละลายกลางได้มีค�าพิพากษาให้ล้มละลาย  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556

 12. บริษัท อาโกรเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด    ผู้น�าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 13. บริษัท เอส.เค.แอล จ�ากัด     ผู้น�าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 14. บริษัท พรศรี จ�ากัด      ผู้น�าเข้า
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 ซึ่งมีรายละเอียดฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน ดังนี้

ชื่อบริษัท

1.บริษัท เอ็มเอ็มพี 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

3.บริษัท ควิค แพ็ค 

แปซิฟิค จ�ากัด

4.บริษัท เทอริเนกซ์ 

สยาม จ�ากัด

6.บริษัท ศรีโชคชัย ซู

เปอร์มาเกต จ�ากัด

9.หจก. เดโชโกรเวอรี่ 

5.บริษัท สยาม โมเดิร์น 

เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

7.บริษัท เอส.ซี.ยอห์น

สัน แอนด์ ซัน จ�ากัด

10.บริษัท ไดอะเมอร์

แชนไดส์ จ�ากัด

11.บริษัท อาโกรเทค 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด

12.บริษัท เอส.เค.แอล 

จ�ากัด

8.บริษัท เวิลด์ แพค 

ซิสเต็มส์ จ�ากัด

13.บริษัท พรศรี จ�ากัด

2.บริษัท ไทย

อุตสาหกรรมพลาสติก 

(1994) จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

วัสดุท�าด้วยพลาสติก

ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

พิล์มพลาสติกม้วน

ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ฟอยล์ห่ออาหาร

จ�าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค

จ�าหน่ายสินค้า

เบ็ดเตล็ด

การขายส่งบรรจุภัณฑ์

ชนิดใช้ในทาง

อุตสาหกรรม

จ�าหน่ายสินค้าอุปโภค 

บริโภค – น�าเข้า, 

ค้าส่ง

ขายข้าว, อาหารแช่

แข็ง, อาหารแห้ง, 

อาหารกระป๋องและ

เครื่องดื่ม

น�าเข้าจ�าหน่าย

เคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นที่

มีลักษณะคล้ายกัน 

– น�าเข้า, ส่งออก

ค้าฟีล์มยืดห่อหุ้ม

สิ่งของ อาหารและ

ผลิตภัณฑ์ที่ท�ามาจาก

พลาสติก โฟม 

ทุกชนิด

ส่งออกเครื่องปรุงรส 

ขายส่ง – ส่งออก,

ค้าส่ง

จัดจ�าหน่ายและส่ง

ออกสินค้าโฟม,

ฟีล์มหุ้มห่อ

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายถุง

พลาสติกและฟิล์มยืด

ห่อหุ้มอาหาร

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

30 มิ.ย.  

2560

31 มี.ค.  

2560

ปี 2560

ปี 2560

30 มิ.ย.  

2560

ปี 2560

ปี 2561

2,561.51

367.40

334..48

49.61

138.56

19.49

2,318.23

313.80

0.64

11.00

84.89

0.19

345.77

2,058.53

235.63

44.20

10.27

10.30

12.96

1,242.96

212.67

0.01

2.82

23.16

13.89

49.44

502.97

131.76

290.28

39.34

128.27

6.53

1,075.27

101.12

0.64

8.18

61.73

(13.69)

296.32

300.00

95.00

120.00

1.00

2.00

1.00

35.40

20.00

2.00

0.50

6.00

125.00

135.00

5.34

2.37

67.03

3.11

8.17

1.00

693.15

22.05

(0.56)

3.31

7.98

(0.75)

23.83

3,388.49

548.65

370.43

307.67

92.59

62.51

4,136.64

1,541.67

1.10

36.86

230.47

0.00

551.83

การประกอบธุรกิจ
ข้อมูลงบ 

การเงิน

สินทรัพย์ 

รวม

หนี้สิน 

รวม

ส่วนผู้ถือ 

หุ้น

ทุนช�าระ 

แล้ว

ก�าไร 

สุทธิ

รายได้จากการ

จ�าหน่าย

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก BOL และงบการเงินของบริษัท
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ปัจจัยความเสี่ยง

 ปัจจัยความเสี่ยงท่ีระบุไว้ในหัวข้อน้ีมิได้เป็นความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ ดังนั้นปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทมิได้รับทราบในขณะนี้ หรือที่

บริษัทเห็นว่าเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่เป็นสาระส�าคัญในปัจจุบัน อาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ หรือผลการด�าเนินงานของบริษัท

ในอนาคตได้ 

 ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกจิของบรษิทัทีอ่าจมผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิของ  บรษิทั ตลอดจนผลตอบแทน

จากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

 อนึ่ง ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยค�าว่า “เชื่อว่า” “คาดว่า” “เห็นว่า” “อาจ

จะ” “มแีผนการ” หรอื “ประมาณ” เป็นต้น หรอืค�าหรอืข้อความอืน่ใดในลักษณะท�านองเดยีวกนั หรอืการคาดการณ์เกีย่วกบัแผนการประกอบธรุกจิ 

ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐบาล และอื่น ๆ เป็นการคาดการณ์ถึง

เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนได้

ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

รายการ

ลูกหนี้คงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. นิติบุคคล

2. ร้านค้าและบุคคล –มีเอกสารทางการ

รวมลูกค้าที่อยู่ระหว่างการขอเอกสารทางการ (ข้อ 3.)

รวมทั้งหมด

3. ร้านค้าและบุคคล –ระหว่างขอเอกสารทางการ

 3.1 ชื่อทางการถูกต้อง

 3.2 อยู่ระหว่างตรวจสอบชื่อทางการ

 3.3 ลูกค้าเงินสด

15

963

2,112

3,090

672

1,426

14

0.49

31.17

68.35

100.00

21.75

46.15

0.45

1.63

23.33

23.32

48.28

6.72

16.53

0.06

3.38

48.33

48.30

100.00

13.92

34.24

0.14

จ�านวน  

(ราย)

จ�านวนเงิน  

(ลบ.)% %

 1) ความเสี่ยงจากการบริหารลูกหนี้จากลักษณะของลูกหนี้ที่เป็นรายย่อยและเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีเอกสารทางการเพื่อการยืนยันตัวตน

 รายละเอียดความเสี่ยง : สืบเนื่องจากลักษณะการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่กระจายตัวมาก ซึ่งลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ใน 

รปูแบบของลกูค้ารายย่อย เช่น แม่ค้าในตลาด หรอืเป็นร้านขายของขนาดเลก็ เป็นต้น และบางรายเป็นลกูค้าทีไ่ม่ม ีและ/หรอื ไม่ยนิยอมมอบเอกสาร

ทางการเพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของลูกหนี้ สาเหตุท่ีไม่ยินยอมมอบเอกสารยืนยันตัวตนเน่ืองจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกลุ่มดังกล่าว ไม่นิยม

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถฟ้องร้องในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดช�าระได้ โดยรายละเอียดของเอกสารยืนยันตัวตนลูกค้าที่มี

เอกสารและไม่มีเอกสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
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 การด�าเนินการจัดการความเสี่ยง :บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและขั้นตอนในการพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า ซึ่งบริษัทจะเน้นกับทีมการ

ขายให้ติดตามการเรียกช�าระหนี้จากลูกหนี้ หากลูกค้ารายใดมีแนวโน้มหรือมีสัญญาณที่จะไม่สามารถช�าระหนี้ ทีมการขายจะแจ้งให้หัวหน้าสายและ

ผู้บริหารรับทราบ และด�าเนินการส่งทีมการขายเข้าพบกับลูกค้ารายดังกล่าวทันที รวมถึงการพิจารณาหยุดการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า หรือ งด

ขายเชื่อเปลี่ยนเป็นขายเงินสดและทยอยผ่อนช�าระหนี้ที่คงค้างอยู่  นอกจากนี้ ที่ผ่านมา การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นการให้สินเชื่อกับ

ลูกค้าที่มีการติดต่อและซื้อขายกับบริษัทอย่างต่อเนื่องประกอบกับการที่พนักงานขายของบริษัทเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นประจ�าตามช่วงเวลาท่ีบริษัท

ก�าหนดไว้ ท�าให้สดัส่วนของลกูหนีท้ีจ่ะเกดิปัญหากบับรษิทัมีอตัราทีต่�า่ดงัจะเหน็ได้จากยอดลูกหนีก้ารค้าทีม่อีายคุ้างมากกว่า 3 เดอืนข้ึนไปของบรษิทั

ทีม่ยีอดมลูค่าค้างรวมน้อยมากเมือ่เทยีบยอดมลูค่าค้างรวมต่อยอดลูกหนีก้ารค้าสุทธ ิและส�าหรบัลูกค้าในกรณทีีบ่ริษทัไม่มเีอกสารทางการเพือ่ยนืยนั

ตัวตน หากเกิดกรณีฟ้องร้องเพื่อด�าเนินคดีเรียกช�าระค่าสินค้า บริษัทได้ด�าเนินการปรึกษาทนายและได้ข้อสรุปว่าถึงแม้ว่าไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน

อย่างเป็นทางการเช่น ส�าเนาบัตรประชาชน เป็นต้น บริษัทยังคงสามารถใช้เอกสารอื่นที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท เช่น ใบส่งของ รูปถ่ายของ

ร้านค้า รายละเอียดจากธนาคารที่ลูกคา้ใช้ช�าระค่าสนิค้า และพยานบุคคล เป็นต้น ในการยืนยันตัวตนลูกค้าได้เช่นกัน บริษัทจึงเชื่อว่าการเรียกช�าระ

หนี้จากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมิได้เป็นอุปสรรคใดๆ ทั้งนี้อาจจะมีข้อจ�ากัดในความล่าช้าและต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารต่างๆเท่านั้น

 2) ความเสี่ยงจากวัตถุดิบหลักมีราคาผันแปรตามราคาตลาดโลก

 รายละเอยีดความเสีย่ง : วตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในกระบวนการผลิตถงุพลาสติกและฟิล์มยดืห่อหุม้อาหาร คือ เมด็พลาสตกิซึง่เป็นสินค้าโภคภณัฑ์ 

(Commodities) และมีความผันแปรสอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานของราคาน�า้มันดิบในตลาดโลกทั้งน้ีราคาเม็ดพลาสติกภายในประเทศอาจไม่

แปรผนัตามราคาน�า้มนัดบิเพยีงอย่างเดยีว เนือ่งจากยงัมปัีจจยัอืน่ๆทีอ่าจส่งผลกับราคาเมด็พลาสตกิภายในประเทศอาทเิช่น อตัราแลกเปลีย่น ระดบั

การแข่งขันในตลาด เป็นต้น ในส่วนของรายละเอียดราคาเม็ดพลาสติกในปี 2561 ปรากฏดังนี้

ที่มา: Plastics Institute of Thailand, website: http://plastic.oie.go.th/PlasticPriceThai.aspx

ที่มา: Plastics Institute of Thailand, website: http://plastic.oie.go.th/PlasticPriceThai.aspx

25บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จ�ากัด (มหาชน)



 3) ความเสี่ยงจากการยกเลิกค�าสั่งซื้อและหาสินค้าอื่นทดแทน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่เพียงพอ

 4) ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานขายและบุคคลที่บริษัทว่าจ้างภายนอกช่วยท�างานขาย

 รายละเอียดความเสี่ยง : สืบเนื่องจากการที่สินค้าถุงพลาสติกเป็นสินค้าทีส่ามารถหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด และเป็นสินค้าที่มีการบริโภค

อย่างแพร่หลาย ซึ่งผลการด�าเนินงานของบริษัทก็เติบโตสอดคล้องกับปริมาณการใช้งานของลูกค้า โดยปัจจุบันในปี 2561 บริษัทใช้ก�าลังการผลิต 

ถุงพลาสติกในอัตรา 64% - 90% ซึ่งแปรผันตามแต่ละช่วงเวลา โดยค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้ก�าลังการผลิตของบริษัทส�าหรับปี 2561 อยู่ที่ 79%  

ส่งผลให้ก�าลงัการผลติในบางช่วงและบางกลุม่สนิค้าอาจไม่เพยีงพอต่อการขาย ดงันัน้จึงมคีวามเสีย่งทีล่กูค้าจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้ และเปลีย่นไปซือ้สนิค้า

จากผู้ผลิตรายอื่นๆ

 รายละเอียดความเสี่ยง : บริษัทมีนโยบายการขายสินค้าและให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ดังน้ันจึงมีการใช้พนักงานขายเป็นจ�านวนมาก 

เพือ่เข้าพบลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ เพือ่รบัค�าสัง่ซือ้และส�ารวจความต้องการของตลาด รวมถงึการแจ้งหนีแ้ละการรบัช�าระหนีจ้ากลกูค้าด้วย ดงันัน้บรษิทั

จึงมีการว่าจ้างพนักงานขายท้ังในรูปแบบของพนักงานขายของบริษัท และ พนักงานขายที่ว่าจ้างจากภายนอก (Outsources) ซึ่งพนักงานขาย 

ที่ว่าจ้างจากภายนอกจะได้รับค่าจ้างในรูปแบบค่าคอมมิชชั่นเท่านั้น โดยค่าคอมมิชชั่นจะถูกคิดค�านวณในหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกันกับพนักงาน

ขายของบริษัท ในส่วนของโครงสร้างการด�าเนินงานของฝ่ายขาย พนักงานขายของบริษัทจะรับผิดชอบพื้นที่การขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

ส่วนพนักงานขายที่ว่าจ้างจากภายนอกจะรับผิดชอบพื้นที่เขตต่างจังหวัด ดังนั้นทั้งพนักงานขายของบริษัทและพนักงานขายที่ว่าจ้างจากภายนอก 

จะเป็นผู้ที่เก็บรักษาเงินสดและเช็คสั่งจ่ายจากลูกค้า จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตของพนักงานของบริษัทและพนักงานขายท่ีว่าจ้างจาก 

ภายนอกได้

 ส�าหรับการด�าเนินงานของบริษัท เม่ือราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนบริษัทจะปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามราคาของวัตถุดิบ

ทีส่งูขึน้ โดยบริษทัจะมช่ีวงเวลาให้ลกูค้ารายใหญ่ทีซ้ื่ออย่างต่อเนือ่ง สามารถซือ้ผลติภณัฑ์ในราคาเดมิได้หน่ึงรอบใบส่ังของและในปรมิาณทีจ่�ากัดตาม

ปริมาณที่ลูกค้ารายนั้นสั่งซื้อเป็นประจ�า ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับราคาจ�าหน่ายได้ตามราคาจ�าหน่ายใหม่ได้

 การด�าเนินการจัดการความเสี่ยง : การให้ราคาเก่าและการแจ้งปรับราคาขึ้นในแต่ละรอบท่ีราคาเม็ดพลาสติกขยับตัวขึ้นเป็นธรรมเนียม

ปฏิบัติทางการค้าขายของบริษัทและลูกค้ามานานนับ 20 ปีซึ่งลูกค้ามีความเข้าใจเป็นอย่างดีในประเด็นดังกล่าว บริษัทจึงสามารถปรับราคาได้ทันที

ที่ราคาเม็ดพลาสติกขยับตัวเปลี่ยนแปลงจึงส่งผลให้การปรับราคามิใช่อุปสรรคของบริษัท ทั้งนี้การแจ้งปรับราคาอาจมิได้ปรับทันทีหากสภาวะตลาด

และระดบัการแข่งขนัไม่อ�านวยต่อการปรบัราคา อย่างไรกต็าม บรษิทัสามารถควบคมุและป้องกนัความเสีย่งประเด็นดงักล่าวได้โดยการแจ้งปรบัราคา

ในเวลาที่เหมาะสมและการผูกสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด

 การด�าเนินการจัดการความเสี่ยง : อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ด�าเนินการควบคุมความเส่ียงดังกล่าวโดยการส่งทีมขายและการตลาดเข้าพบ

ลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ เพื่อรับค�าสั่งซื้อและส�ารวจความต้องการของตลาด ส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกเช่ือม่ัน ไว้วางใจ และประทับใจในคุณภาพสินค้าและ

บริการของบริษัท ดังนั้นในบางช่วงเวลาสินค้าของบริษัทอาจจะไม่เพียงพอต่อการจ�าหน่าย ลูกค้าก็ยังไม่สั่งซื้อสินค้าจากเจ้าอื่นเข้ามาจ�าหน่าย  

ซึ่งผู้บริหารของบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านน้ี จึงด�าเนินการขยายก�าลังการผลิตโดยการสร้างอาคารโรงงานใหม่ เพิ่มเครื่องจักรการผลิต 

และจัดหาบุคลากรในสายการผลิตเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการซื้อของลูกค้า รวมถึงบริษัทได้ปรับปรุงแผนการผลิตเพื่อจัดเตรียมสต็อกสินค้า

ไว้อีกส่วนหนึ่งด้วย

 การด�าเนินการจัดการความเสี่ยง : อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันความเส่ียงดังกล่าว บริษัทจึงก�าหนดนโยบายในการ 

ด�าเนินงานของฝ่ายขายไว้อย่างชัดเจน โดยก�าหนดให้พนักงานขายทุกคนท้ังที่สังกัดบริษัทและว่าจ้างจากภายนอกต้องน�าฝากเงินสดที่รับจากลูกค้า

เข้าบญัชบีรษิทัทนัท ีและในกรณีทีเ่ป็นเชค็สัง่จ่ายก�าหนดให้รบัเป็นเชค็ Account Payee เข้าชือ่บรษัิทเท่านัน้ ห้ามมใิห้รบัเชค็ขดีคร่อมหรอืเช็คเงินสด

เป็นอันขาด และสนับสนุนให้ลูกค้าโอนเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ตแทนที่การจ่ายเงินสดหรือเช็ค นอกจากน้ียังก�าหนดให้ส่งรายละเอียดข้อมูลการน�า

ฝากเงนิ (ข้อมลูการรบัช�าระจากลกูค้ารายตวั) ให้ฝ่ายบญัชีทนัท ีผ่านทาง Line หรอื Email หรอืช่องทางอืน่ๆทีม่หีลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรชดัเจน 

และส่งเอกสารฉบับจริงให้ฝ่ายบัญชีเม่ือกลับถึงบริษัท เพื่อฝ่ายบัญชีและการเงินท�าการตรวจสอบรายละเอียดการรับช�าระต่อไป โดยจากผลการ 

ด�าเนนิงานและระบบการตรวจสอบทีรั่ดกมุส่งผลให้ความเสีย่งดงักล่าวอยูใ่นระดบัต�า่สามารถควบคมุได้ ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัเหตสุดุวิสยับริษทัได้ก�าหนด

ให้พนักงานขายทุกคนทั้งท่ีสังกัดบริษัทและท่ีว่าจ้างจากภายนอกต้องมีบุคคลค�้าประกันการท�างานตามหลักเกณฑ์สากล เพื่อป้องกันความเสียหาย 

ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอีกด้วย

26 รายงานประจ�าปี 2561



 5) ความเสี่ยงจากข้อมูลด้านระบบสารสนเทศสูญหายหรือเสียหาย

 7) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

 6) ความเสี่ยงจากการรณรงค์ลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก

 รายละเอียดความเส่ียง : ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Database) อาจเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลต่างๆ เกิดการ 

สูญหายหรือความเสียหายในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจได้ ดังน้ันประเด็นดังกล่าวจึงถือเป็น 

ความเสี่ยง

 รายละเอียดความเสี่ยง : ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ผ่านมา บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

คือครอบครัวธีระรุจินนท์ ถือหุ้นรวม 200,250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.17 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล 

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) นอกจากนี้ครอบครัวธีระรุจินนท์ยังด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในบริษัทเช่น กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเป็นกรรมการ 

ผู้มีอ�านาจลงนามอีกด้วย จึงส่งผลให้กลุ่มครอบครัวดังกล่าวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายและ 

ข้อบังคับก�าหนดให้ต้องให้รับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 รายละเอียดความเสี่ยง: ปัจจุบันมีหลากหลายหน่วยงานร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปลดเลิกใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกโดยเฉพาะ หลอด

พลาสติก ถุงหูหิ้ว และโฟม สาเหตุเพราะผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวถูกมองว่าใช้เวลาการย่อยสลายนานเมื่อบริหารจัดการและท�าลายอย่างไม่เหมาะสม

จะเป็นการท�าลายสิง่แวดล้อม ซึง่จากการรณรงค์ดงักล่าว ส่งผลกระทบกบัการผลติและขายสินค้าถงุพลาสตกิโดยเฉพาะถงุหหูิว้อาจปรบัตวัลดลงจาก

กระแสการรณรงค์ดังกล่าว

 การด�าเนินการจัดการความเสี่ยง : บริษัทด�าเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยการจัดหา Software และ Hardware ต่างๆเพื่อรองรับปริมาณ

ข้อมูลที่มากขึ้นเพื่อสร้างความเสถียรของระบบการจัดเก็บข้อมูล มีการก�าหนดนโยบายในการเก็บข้อมูล การส�ารองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล และการ

จดัเตรยีมสถานทีส่ถานทีส่�ารองรวมถึงอปุกรณ์ส�ารองต่างๆเพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัทกุกรณทีีอ่าจเกดิขึน้ได้ อกีด้านหนึง่บรษัิทได้จดัเตรยีมความ

พร้อมบคุลากรส�าหรบัการใช้งานระบบต่างๆ มกีารอบรม และ มกีารก�าหนดนโยบายและการตรวจสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรบั

ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

 การด�าเนินการจัดการความเสี่ยง : ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัท บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ  

และมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่านจากจ�านวนกรรมการบริษัท

ทัง้หมด 10 คน ซึง่กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทกุท่านเป็นผูท้รงคณุวฒุแิละเป็นทีย่อมรบัในสงัคม มคีวามรูค้วามสามารถ จงึเป็นการช่วย

เพิม่ประสทิธิภาพและความโปร่งใสในการบรหิารจดัการ ผ่านกลไกของระบบการควบคมุภายใน และเป็นการถ่วงดลุอ�านาจของคณะกรรมการบรษิทั 

รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทค�านึงถึงความส�าคัญของนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Principles of Good Corporate Governance) 

โดยจะถอืปฏบัิตติามแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างเคร่งครดั อกีทัง้บรษิทัมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละตารางอ�านาจอนมุติัรายการ

ส�าหรับแต่ละระดับในขอบเขตหรือวงเงินที่เหมาะสม

 การด�าเนินการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้มีการกระจายความเส่ียงดังกล่าวโดยการจัดท�าแผนการสรรหาสินค้าใหม่ที่มีลักษณะ 

รักษ์สิ่งแวดล้อม และ ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสินค้าถุงพลาสติกย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ (Biodegradable plastic) ผลลัพธ์จากการ

ศึกษาคือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนั้น สามารถปรับการใช้วัตถุดิบจากเม็ดพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมีคัล (Petro-based plastic pellet) มาใช้

เม็ดพลาสติกชีวภาพ (Bio-based plastic pellet) ได้ทันทีโดยมิต้องปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนไป

ผลิตถุงพลาสติกย่อยสลายได้ทันทีโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบจากเม็ดพลาสติกทีผลิตจากปิโตรเคมีคัลเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน

ต้นทุนของเม็ดพลาสติกชีวภาพมีราคาที่สูงมากเมื่อเทียบกับเม็ดพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมีคัล หากบริษัทจะปรับมาผลิตถุงพลาสติกประเภทนี ้

จึงอาจจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ประกอบกับจากฐานลูกค้าของบริษัทในปัจจุบันที่เป็นลูกค้าในระดับตลาดสด มีรายได้ต่อการครองชีพในระดับที่ไม่

สงูนกั และลกูค้าดงักล่าวยงัคงใช้บรรจภุณัฑ์ทีม่ต้ีนทนุถูกท่ีสดุในชวีติประจ�าวนั และลูกค้าเหล่านีท้ีย่งัไม่นยิมการใช้งานถุงพลาสตกิประเภทย่อยสลาย

ได้ ดังนั้นหากบริษัทผลิตถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ อาจจะท�าให้บริษัทไม่สามารถจ�าหน่ายถุงพลาสติกประเภทนี้ได้ ทั้งนี้หากตลาดพร้อมที่จะใช้งาน

สินค้าถุงพลาสติกย่อยสลายได้ บริษัทจะพิจารณาและด�าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป
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28 รายงานประจ�าปี 2561

รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ เป็นกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอุตสาหกรรม

พลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) โดยถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�านวน 160,080,000 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 59.28 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรม 

อาหารไทย (1964) จ�ากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล

1. นายสงวน ธีระรุจินนท์

2. นางเพ็ญ ธีระรุจินนท์

3. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์

4. นางศรีสุมล แตงน้อย

5. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

6. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

7. นางดลนภา เจียมกนก

กรรมการของบมจ.ไทยอุตฯ

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ถือครองหุ้นในบจก.อาหารไทย

66,000 หุ้น (ร้อยละ 20.00)

66,000 หุ้น (ร้อยละ 20.00)

24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)

24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)

24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)

24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)

24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและสัดส่วนการถือครองหุ้น

ในบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ากัด ดังนี้

 บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนนั้นเป็นการท�ารายการกับกรรมการ ผู้บริหาร 

และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะ

ความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้
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ในปี 2561 บริษัทมีการท�ารายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณ

ะและมูลค่าของการท�ารายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภท
 

ได้ดังนี้บุคคลที่ 

เกี่ยวข้องกัน
ลักษณ

ะของรายการ

การซื้อสินค้าประเภทถุงพ
ลาสติก 

ชนิดสั่งท�าพิเศษ จาก บริษัท ไทย

อุตสาหกรรมพลาสตกิ (1994) จ�ากดั 

(มหาชน)

การขายเศษกระสอบ ให้ บริษัท ไทย

อุตสาหกรรมพลาสตกิ (1994) จ�ากดั 

(มหาชน)

ณ
 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มยีอดลกู

หนี้คงค้าง

ณ
 วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มยีอดเจ้า

หนี้คงค้าง

บริษัท 

อุตสาหกรรม

อาหารไทย 

(1964) จ�ากัด

823.63

67.17

391.90

9.00

รายการ

ธุรกิจปกติ

รายการ

ธุรกิจปกติ

บริษัทจ�าหน่ายถุงพลาสติกให้กับบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ากัด ทั้งถุงขนาดทั่วไปและถุงชนิดสั่งท�า

พเิศษพมิพ์ 4 ส ีเนือ่งจากผลติภณั
ฑ์ของบรษิัทไม่ผสมวตัถุดบิทีก่่อให้เกิดอันตรายต่อสินค้าเกษตร (ไม่มีการผสมเม็ด

รีไซเคิล) จึงมีความปลอดภัยและมีคุณ
ภาพที่เหมาะสมต่อการใช้บรรจุผลิตภัณ

ฑ์สินค้าพืชเกษตร ซึ่งราคาจ�าหน่าย 

เป็นราคาตามสัญ
ญ

า อ้างอิงราคาตลาดที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป

บริษัทซื้อเศษกระสอบที่ใช้บรรจุผลิตภัณ
ฑ์สินค้าพืชเกษตรจากบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ากัด  

เพื่อน�ามาบรรจุสินค้าส�าเร็จรูปในลักษณ
ะแพ็ครวมลูกละ 30 กิโลกรัม ส�าหรับจัดส่งโดยรถขนส่งให้กับลูกค้าของ

บริษัททั่วประเทศ ซึ่งบริษัทจัดซื้อเศษกระสอบดังกล่าว ในราคารับซื้อเศษพลาสติกตามราคาตลาด

ความเห็นของคณ
ะกรรมการตรวจสอบ : คณ

ะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณ
ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการขายสินค้าตามราคาตลาด  

มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับบริษัท

ความเห็นของคณ
ะกรรมการตรวจสอบ : คณ

ะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณ
ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวเป็นรายการทีม่คีวามจ�าเป็นเนือ่งจากบรษิทัต้องจดัหากระสอบ

มาบรรจุสินค้าส�าเร็จรูปเป็นแพ็ครวมส�าหรับการจัดส่ง ดังนั้นการซื้อเศษกระสอบดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสม

เหตุสมผล และราคาที่ซื้อเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป

ความจ�าเป็น และความสมเหตุสมผล
มูลค่า 

(พ
ันบาท)

ประเภทรายการ



บุคคลที่ 

เกี่ยวข้องกัน
ลักษณ

ะของรายการ

รับจ้างกระจายสินค้า (เป็นศูนย์

กระจายสิน
ค

้าให
้บ

ริษั
ท

 
ไท

ย

อุตสาหกรรมพลาสตกิ (1994) จ�ากดั 

(มหาชน)

ค่าสินค้าเสียหายจากการจัดส่ง

ณ
 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มยีอดลกู

หนี้คงค้าง

ณ
 วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มยีอดเจ้า

หนี้คงค้าง

บริษัท 

อุตสาหกรรม

อาหารไทย 

(1964) จ�ากัด

10,060.4

52.78

8.57

1,840.87

รายการธุรกิจ

สนับสนุนปกติ

รายการธุรกิจ

สนับสนุนปกติ

บริษัทมีความจ�าเป็นต้องว่าจ้างผู้รับจ้างขนส่ง เพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด บริษัทจึงว่า

จ้างให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ากัด ซึ่งมีรถจัดส่งจ�านวนมาก เพื่อด�าเนินการจัดส่งให้ และทาง

บรษิทั อตุสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ากดั สามารถกระจายสินค้าได้ตามชือ่และทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนใบจดัส่ง เนือ่งจาก

กลุ่มลูกค้าของทั้งบริษัทและบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ากัด เป็นกลุ่มเดียวกันและเส้นทางในการจัด

ส่งเป็นเส้นทางเดียวกัน ซึ่งอัตราค่าจัดส่งเป็นอัตราตามระยะทางและเทียบเท่าอัตราตลาดที่บริษัทว่าจ้างบุคคล

ภายนอกในการจัดส่ง

เนื่องจากบริษัทได้จ้างให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ากัด เป็นผู้รับจ้างกระจายสินค้าให้บริษัท และ

ตามสัญ
ญ

ารับจ้างกระจายสินค้าได้ระบุให้ปรับค่าใช้จ่ายในกรณี
ที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานผิดพลาดในราคาตลาดของ

สนิค้านัน้ ๆ
 ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายในส่วนดงักล่าวจงึเป็นค่าปรับศนูย์กระจายสินค้าจากการรบัจ้างกระจายสินค้าทีไ่ม่เป็น

ไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญ
ญ

าจ้างกระจายสินค้า

ความเห็นของคณ
ะกรรมการตรวจสอบ : คณ

ะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณ
ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ

บคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กิดขึน้ครัง้เดยีว เพือ่ชดเชยค่าสินค้าเสียหายจาก

การจัดส่งตามสัญ
ญ

ารับจ้างกระจายสินค้า จากบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ากัด รายการดังกล่าวจึง

มีความสมเหตุสมผล และจ�านวนเงินชดเชยเป็นไปตามสัญ
ญ

ารับจ้างที่ระบุไว้  อย่างไรก็ตาม คณ
ะกรรมการตรวจ

สอบได้ก�าชับฝ่ายบริหารของบริษัทให้เพิ่มความระมัดระวังในการจัดส่งสินค้าของบริษัทด้วย

ความเห็นของคณ
ะกรรมการตรวจสอบ : คณ

ะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณ
ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการข้างต้นมีความจ�าเป็น เนื่องจากบริษัทต้องจัด

ส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ซึ่งบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ากัด มีรถจัดส่ง

จ�านวนมาก และใช้ส�าหรับจัดส่งผลิตภัณ
ฑ์พืชเกษตรอยู่แล้ว รายการดังกล่าวจึงมีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล 

และอัตราค่าบริการจัดส่งเป็นอัตราค่าบริการปกติทั่วไป เทียบเคียงได้กับอัตราที่บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกให้จัด

ส่งสินค้า

ทัง้นี ้คณ
ะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้เปรยีบเทยีบอตัราค่าขนส่งทกุไตรมาสของบรษิทั อตุสาหกรรมอาหารไทย 

(1964) จ�ากัดกับอัตราค่าขนส่งของบุคคลภายนอก และกรณี
มีการปรับอัตราค่าจัดส่ง อัตราค่าจัดส่งใหม่จะต้อง

เทียบเคียงตามอัตราตลาดและสามารถเปรียบเทียบกับผู้รับจ้างขนส่งรายอื่นๆได้

ความจ�าเป็น และความสมเหตุสมผล
มูลค่า 

(พ
ันบาท)

ประเภทรายการ
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31บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จ�ากัด (มหาชน)

บุคคลที่ 

เกี่ยวข้องกัน
ลักษณ

ะของรายการ

ท�าบันทึกข้อตกลงการใช้พนักงาน

ขายร่วมกัน

ค�้าประกันเงินกู้ยืม

บริษัท 

อุตสาหกรรม

อาหารไทย 

(1964) จ�ากัด

--

รายการธุรกิจ

สนับสนุนปกติ

รายการรับ

ความช่วยเหลือ

ทางการเงิน

นายธีระชัย

ธีระรุจินนท์

เนื่องจากบริษัทมีการจ�าหน่ายสินค้าทั่วประเทศ และบริษัทมีพนักงานขายส�าหรับรองรับค�าสั่งซื้อและเก็บช�าระ 

ค่าขายในกรงุเทพมหานครและปรมิณ
ฑล บรษิทัจงึท�าสญั

ญ
าว่าจ้างโดยตรงกับพนกังานขายของบริษทั อุตสาหกรรม

อาหารไทย (1964) จ�ากัด เพื่อท�าหน้าที่รับค�าสั่งซื้อและเก็บช�าระค่าขายของลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทจะ

จ่ายในลักษณ
ะของค่าคอมมิชชั่นคิดตามจ�านวนเงินที่เก็บช�าระได้ ในขณ

ะเดียวกันพนักงานของบริษัทก็ให้บริการ

รบัค�าสัง่ซือ้และเกบ็ช�าระค่าขายของลูกค้าทีอ่ยูใ่นกรุงเทพมหานครและปรมิณ
ฑลให้บริษทั อตุสาหกรรมอาหารไทย 

(1964) จ�ากัดด้วยเหมือนกันและพนักงานของบริษัทจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่นคิดตามจ�านวนเงินที่เก็บช�าระได้ 

โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทจ่ายให้ทั้งพนักงานของบริษัทเองและพนักงานขายของบริษัท อุตสาหกรรมอาหาร

ไทย (1964) จ�ากัด จะเป็นอัตราเดียวกัน รวมถึงอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ากัด 

จ่ายให้กบัพนักงานของบรษิทัและพนกังานของบริษัท อตุสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ากัดเอง ก็เป็นอัตราเดยีวกัน

ด้วย ซึ่งการใช้พนักงานร่วมกันดังกล่าว ท�าให้บริษัทสามารถเกิดการประหยัดต้นทุน (Econom
y of Scale)  

ได้ ประกอบกับฐานลูกค้าโดยส่วนใหญ
่ของบริษัทและบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ากัด เป็นลูกค้าใน

ตลาดสดต่าง ๆ
 ซึง่จะเป็นกลุม่เดยีวกนั และจะมกีารซือ้ผลิตภัณ

ฑ์ของบริษัทและผลิตภณั
ฑ์ของบรษิัท อุตสาหกรรม

อาหารไทย (1964) จ�ากัดด้วยเหมือนกัน

บริษัทท�าสัญ
ญ

ากู้ยืมเงินและสัญ
ญ

าเช่าซื้อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งสถาบันการเงินมีความ

ประสงค์ให้กรรมการเป็นผู้ค�้าประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าว

ความเห็นของคณ
ะกรรมการตรวจสอบ : คณ

ะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณ
ารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง

บรษิทักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว รายการดงักล่าวเป็นรายการทีม่คีวามจ�าเป็นและสม

เหตุสมผล เนื่องจากเป็นวงเงินกู้ยืมที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

ความเห็นของคณ
ะกรรมการตรวจสอบ : คณ

ะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณ
ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นประโยชน์กับบริษัทและบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย 

(1964) จ�ากัด จากการท�าบันทึกข้อตกลงที่จะยินยอมให้ใช้พนักงานร่วมกัน ดังนั้น คณ
ะกรรมการตรวจสอบจึงมี

ความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และทั้งสองบริษัทได้ประโยชน์จากการด�าเนินการร่วมกัน 

ดังกล่าวด้วย

ความจ�าเป็น และความสมเหตุสมผล
มูลค่า 

(พ
ันบาท)

ประเภทรายการ



มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 บริษัทได้ก�าหนดมาตรการ ขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท   

เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายการธรุกจิปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกิจปกต ิอาท ิ การซือ้-ขายสนิค้า และการจ้าง-บรหิารจดัการ กระจายสินค้า เป็นต้น บรษิทั

มนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณา และให้ความเหน็เกีย่วกบัเหตผุลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดงักล่าว และ

การมเีงือ่นไขการค้าท่ีมรีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม และไม่ก่อให้เกดิการถ่ายเทผลประโยชน์ เมือ่เทยีบเคยีงกบัการท�ารายการระหว่าง

บริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการท�ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท�ารายการใน

ลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

เหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส ซึ่งการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวทั้งราคาในการซื้อ-ขาย และ

อัตราค่าบริการต่าง ๆ จะต้องเป็นราคาตลาด และสามารถเทียบเคียงได้กับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก   และบริษัทจะปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการอืน่ๆ นอกเหนอืจากรายการธรุกจิปกติและรายการสนับสนนุธรุกจิปกตข้ิางต้น เช่น รายการเกีย่วกบัทรพัย์สนิหรอืบรกิารหรือ

รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

เหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงิน

แก่ผูถ้อืหุน้หรอืกรรมการ รวมถึงบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งกบับรษิทั ยกเว้นเป็นไปตามระเบยีบของบรษิทัทีเ่กีย่วกบัการให้สวสัดกิาร

พนักงาน หรือตามระเบียบอ�านาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทจะเปิดเผยการท�ารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ก�าหนด

กรรมการทกุคนจะต้องปฏบิติัตามมาตรา 88 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก�าหนดให้กรรมการแจ้งให้บรษิทั

ทราบโดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้

มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทท�าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของ

สัญญา ชื่อคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท โดยระบุจ�านวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

•

•

•

•

-

-
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นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 บริษัทจะมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันท่ีเป็น

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป เช่น การจ�าหน่ายถุงพลาสติก การซื้อเศษกระสอบ การว่าจ้าง

เป็นศูนย์กระจายสินค้าและจัดส่งสินค้า และการใช้พนักงานขายร่วมกัน บริษัทจะด�าเนินการตามมาตรการควบคุมการท�ารายการระหว่างกันที่ระบุ

ไว้ข้างต้นก่อนเข้าท�ารายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้วตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก�าหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และ

ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์ 

 นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมี

ความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ 

จะถกูน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณ ีเพือ่ให้มคีวามมัน่ใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการ

ยักย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการท�ารายการที่บริษัทได้

ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็น

ไปตามระเบียบของบริษัทท่ีเก่ียวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอ�านาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการ

เงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
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ผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

 คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูใ้ห้ความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้เพือ่มสีทิธิและได้รบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัทกุราย มไิด้ระบกุลุม่ใดกลุม่หนึง่เป็น

พเิศษ โดยนอกเหนอืจากสทิธกิารลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แล้ว คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดสทิธใินการรบัส่วนแบ่งก�าไร หรอืเงินปันผล

ในอัตราที่เท่าเทียมกัน รวมถึงสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หรือท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ้น และการได้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการด�าเนิน

กจิการของบรษิทัผ่านเลขานกุารบรษัิท ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ค�าแนะน�าของตลาดหลกัทรพัย์ และ

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าอัตราร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงิน

ทุนส�ารองตามกฎหมายและเงินส�ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนิน

งาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด 

ความเหมาะสม และปัจจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานและการบรหิารงานของบรษิทั โดยอยูภ่ายใต้เงือ่นไขทีว่่าบรษิทัจะต้องมเีงนิสดเพยีงพอ

ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ และการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของ

บรษิทัเหน็สมควร ทัง้นี ้มตขิองคณะกรรมการบรษิทัทีอ่นมุติัให้จ่ายเงนิปันผลจะต้องถกูน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เว้นแต่เป็นการจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการ

ประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 7 เงินปันผล และเงินส�ารอง ข้อ 47 ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ 

กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว 

เมือ่เหน็ว่าบรษัิทมผีลก�าไรพอสมควรทีจ่ะท�าเช่นนัน้ และรายงานให้ทีป่ระชุมใหญ่ผู้ถอืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงนิปันผลให้กระท�า

ภายใน 1 เดอืน นบัจากวนัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษัิทลงมตแิล้วแต่กรณ ีทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และให้โฆษณาค�าบอก

กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระท�าตามที่กฎหมายก�าหนด 

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
หลังการกระจายหุ้น

จ�านวน (หุ้น)

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

200,329,000.00

4,000,000

2,000,000

1,392,500

 1,156,500

5,000,000

2,100,000

1,705,000

 1,300,000

 1,100,000

220,083,000

270,000,000

74.20

1.48

0.74

0.52

0.43

1.85

0.78

0.63

0.48

0.41

81.51

100.000

กลุ่มครอบครัว“ธีระรุจินนท์”

นางสาวศรีสันต์ ตะล่อมสิน

นายปิยะ ศรีโสภาจิต

นายก�าจัด รามกุล

นางสาวณัชชา วิริยะยุทมา

นายบัญชา เธียรสุนทร

นายวิทยา พวงไพโรจน์

นางสาวอภิญญา เลิศขจรกิตติ

นายกัมพล จินต์มัชฌิม

นายมานพ กุลประกอบลาภ

รวมจ�านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่

รวมจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สัดส่วน (ร้อยละ)

34 รายงานประจ�าปี 2561



การจัดการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อกรรมการ

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์

8. นายสุภชาต แตงน้อย

9. นางดลนภา เจียมกนก

2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

6. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ

5. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

ต�าแหน่ง เข้าประชุม

6/6

6/6

6/6

6/6

5/6

5/6

5/6

6/6

6/6

6/6

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมารวม

ทั้งหมด 6 ครั้ง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทและจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

 โดยมีนายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559  

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559

 นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (กรรมการ) ลงลายมือชื่อร่วมกับนางพูนสิน ธีระรุจินนท์ (กรรมการ) หรือ นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (กรรมการ) 

หรือ นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (กรรมการ) กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

35บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จ�ากัด (มหาชน)



อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

 1) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผู้น�า และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ  

มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

 2) ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความซือ่สตัย์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั และให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ รวมถงึข้อบงัคับของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 3) มีหน้าที่ก�าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบาย ทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่นยืน

 5) ควบคุม ก�ากับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

 7) ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

 8) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน

 10) ก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

 11) ก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 15) ด�าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

 16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

 12) พิจารณาตดัสนิในเรือ่งทีม่สีาระส�าคญั เช่น นโยบายและแผนธรุกจิโครงการลงทนุขนาดใหญ่ อ�านาจการบรหิาร การได้มาหรอืจ�าหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายก�าหนด

 13) ก�าหนดอ�านาจและระดับการอนุมัติในการท�าธุรกรรม และการด�าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตาม

ความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดท�าเป็นคู่มืออ�านาจด�าเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 14) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะ

สมของการควบคุมภายใน

 17) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ�าปี เพื่อน�าเสนอต่อ  ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้ง

 9) ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดเป้าหมายในการ 

ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล

 4) ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี

 6) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ ด�าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญต่อผู้ลงทุน

อย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
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 18) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท�ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงาน

ประจ�าปี และครอบคลุมในเรื่องส�าคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 19) มีอ�านาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะน�าให้อนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร

 22) แต่งตัง้กรรมการคนหนึง่คนใดหรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่กระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นีก้ารมอบอ�านาจ

ดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอ�านาจน้ันต้องไม่มีอ�านาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มี

ความความหมายตามทีก่�าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และหลกัทรพัย์) มส่ีวนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 20) ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่ก�าหนดไว้

 เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

 21) มีอ�านาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จ�าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท

 23) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

• 

• 

 

•

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

-

เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนัน้ในกรณดีงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รบัความรบัเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทัง้นี ้เรือ่งใดท่ีกรรมการมส่ีวนได้เสยีหรอืมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท

การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า

จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

การออกหุ้นใหม่เพื่อช�าระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ�านวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

 บรษัิทมนีโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้น�าส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ดังกล่าว ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม จัดท�าสรุป และน�าส่งต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของของกรรมการและผู้บริหารเปรียบเทียบส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปดังนี้
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1คู่สมรสของนายธีระชัย ธีระรุจินนท์ คือ นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
2คู่สมรสของนางพูนสิน ธีระรุจินนท์คือ นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
3คู่สมรสของนายสุภชาต แตงน้อย คือ นางศรีสุมล แตงน้อย

• 

•

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนน

เสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อย

ตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)

การเลือกตั้งกรรมการและวาระการด�ารงต�าแหน่ง

 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระท�าตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

*ในปี 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 200,000,000 หุ้น และในปี 2561 บริษัทได้ท�าการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้

กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก ท�าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น

รายชื่อ
จ�านวนหุ้น(หุ้น)

2560

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ

5. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

6. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์

8. นายสุภชาต แตงน้อย

9. นางดลนภา เจียมกนก

10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร
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50,000

8,050,000

-

-

-

-
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-
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-
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-

-
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-

-

-

-

-
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-

-
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-

4.00

4.00
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-

-

0.02
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-

-

-

-
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59.29

-

-

-

-
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คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ1

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ2

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ3

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

25602561 2561

สัดส่วน (ร้อยละ)
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• 

 

• 

•

ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง

ชี้ขาด

เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

กรรมการของบริษัท ที่จะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรง

เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้

จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 

เพราะสาเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ และยงัคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดอืน ให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัแทนต�าแหน่ง

ที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ

กรรมการบริษัทที่ตนแทน

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียง

 กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งจะเลือกตั้งให้เข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่

ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ก. ตาย

 ข. ลาออก

 ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด

 ง. ที่ประชุมมีมติให้ออก

 จ. ศาลมีค�าสั่งให้ออก

กรรมการอิสระ

 บริษัทคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย

บริษัทจะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1.

2.

3.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวม

ทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย



 กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษัิท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทั

ย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

 ในกรณท่ีีบคุคลทีบ่ริษทัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการให้บรกิารทางวิชาชพี

เกินมูลค่าที่ก�าหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว

ว่าการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัด

ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
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 ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

 ข. เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

 ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ

 ในรอบปี 2561 กรรมการอิสระทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่

และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 

4.

5.

6.

8.

7.

9.

ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัในลกัษณะ

ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ 

รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื ค�า้ประกนั การให้สินทรพัย์เป็นหลกั

ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธี

การค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกับบคุคลเดยีวกนั

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น 

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัสังกดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาต

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน

กว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี

นัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้น

ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1)  การประชุมผู้ถือหุ้น

 2)  การแต่งตั้งกรรมการ

การก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล

กจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและข้อแนะน�าของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย โดยบรษิทั ได้มกีารทบทวนและปรบัปรงุ

เนือ้หาของนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึการให้ความส�าคญักบัการน�าไปยดึถอืปฏบิตัภิายในองค์กร ซึง่น�าไปสูก่ารเจรญิเตบิโต

อย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 บริษัท มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท อันจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก�าหนดหลัก

การการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

 ในปี 2561 บริษัท มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่

ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
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• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•

บริษัท ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จ

จริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมได้

บริษัท ได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี และใน

กรณีที่มีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่ามีความจ�าเป็นพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่ต ้องได้รับการพิจารณาจากผู ้ถือหุ ้น  

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ซึ่งในปี 2561 บริษัท มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท  

ไทยอตุสาหกรรมพลาสตกิ (1994) จ�ากดั (มหาชน) เลขที ่53/1 หมูท่ี ่4 ถนนกาญจนาภเิษก ต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่ จงัหวดั

นนทบุรี ประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และอยู่ในที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ เพื่อ

ความสะดวกสบายของผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในปี 2561 บริษัท จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยอุตสาหกรรม

พลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) เลขท่ี 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33. พิจารณา

ก�าหนดนิยามผู้มีอุปการคุณบริษัท และพิจารณาจัดสรรหุ้น IPO ให้กรรมการและผู้บริหารบริษัท

บริษัท ไม่มีการกระท�าใดๆ ที่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่จ�ากัดสิทธิเฉพาะให้กับผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่ง รวมถึงไม่มีการ

แจกเอกสารเพิ่มเติมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่มีการเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงระเบียบวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให ้

ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามประเด็นข้อสงสัยในที่ประชุมได้อย่างเต็มที่

บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่

ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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 3) การถอดถอนกรรมการ

 4) การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 5) สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี

 6) สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�าไร

 7) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ผลการด�าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม�่าเสมอและทันเวลา

ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดและข้อบังคับของ 

บริษัท โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติเป็น 

ประจ�าทุกปี รวมทั้ง น�าเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละต�าแหน่งทั้งที่เป็น

ตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจ�าทุกปีด้วย

บริษัทจะก�าหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจะก�าหนดให้การจัดสรรส่วนแบ่งก�าไรให้ผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผล ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้น 

ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการด�าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัท ที่เปิดเผยอย่างเพียงพอ  

สม�่าเสมอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อบริษัท หรือรับข้อมูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซด์บริษัท :  

http://www.tpic.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-191-8288-89 หรือ แฟกซ์ 02-191-8290 (Attn: เลขานุการบริษัท)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษิทัปฏบิตัแิละคุม้ครองสทิธขิองผูถื้อหุน้ทกุราย  ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผู้ถอืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรมต่อ

ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ได้ก�าหนดท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษ 

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้ก�าหนดให้พนักงาน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก�ากับดูแลการด�าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีผลการด�าเนินงานที่ดี รายงานข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่า

เทียมกันทั้งในด้านบวกและด้านลบซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้โดยมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น

โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้

 บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกับหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ในกรณีที่กรรมการ หรือ 

ผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั โดยบรษิทั ได้รายงานการถอืครองทรพัย์ของกรรมการ หรือผูบ้รหิาร คูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการ ให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
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 พนกังาน : บรษิทัตระหนกัถึงความส�าคญัของพนกังานบรษิทั ซ่ึงเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีายิง่บรษัิทจงึก�าหนดนโยบายให้มกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม

ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติคือ เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และไม่ละเมิด

สิทธิส่วนบุคคล รักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่งตั้งและโยกย้ายบนพื้นฐานความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสม ก�าหนดค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ อาทิ  

การอบรมสัมมนา การฝึกอบรม ซึ่งให้โอกาสแก่พนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่พนักงาน และเปิด

โอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�างาน และก�าหนดวิธีแก้ไขเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

 คู่แข่ง : บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจโดยประสงค์ท่ีจะประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันใน

อุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดหลักการปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง

ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อประโยชน์ของบริษัท อีกท้ังไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงคู่แข่ง และไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและค�ามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคัด

เลอืกคูค้่าด้วยความยตุธิรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมนิและคดัเลอืกคูค้่าของบรษิทัเพือ่ป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบในทกุข้ันตอนของ

กระบวนการจัดหา

 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม ซึ่งข้อมูลเกี่ยว

กบัผลติภณัฑ์และบรกิารทีล่กูค้าได้รบัจากบรษิทันัน้ เพยีงพอต่อความสามารถในการตดัสนิใจ และหากลกูค้าไม่ได้รบัผลติภณัฑ์หรอืบรกิารอันไม่เป็น

ที่พึงพอใจ บริษัทจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาจากสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน แก้ไข และน�า

ไปปรับปรุงหรือพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจากลูกค้าทุกส่วน จะถูกเก็บรักษาและไม่น�าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบธรรม

 ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วม

ก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการ

ด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทมีนโยบายการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญและ

ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัเกีย่วกับสิง่แวดล้อมทีบ่งัคบัใช้อยูอ่ย่างเคร่งครดั นโยบายการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) อย่าง

ชัดเจนและยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพ

ต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจ ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมอย่าง

สม�า่เสมอ ให้ความร่วมมือในกจิกรรมต่างๆกบัชุมชนรอบพืน้ทีบ่รษิทัและตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพต่อเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อส่ิง

แวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเน่ืองมาจากการด�าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

 เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่

ได้ตกลงร่วมกันไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด และจะแจ้งให้เจ้าหนี้ได้ทราบหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้

 หน่วยงานของรัฐ : บริษัทมุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อก�าหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้ความร่วมมือและ

สนบัสนนุมาตรการของรฐัและเอกชนในการต่อต้านการทจุรติคอรปัช่ัน และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เป็นธรรมทัง้นี ้บรษิทัจะปฏิบตัติามข้อก�าหนดของกฎหมาย

และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายและ

กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่าน้ันได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากน้ี บริษัทยังได้ก�าหนดจรรยาบรรณและข้อพึง

ปฏิบัติส�าหรับ พนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้



44 รายงานประจ�าปี 2561

• 

 

• 

• 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

• 

• 

• 

•

• 

• 

•

• 

 

• 

•

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการท�างานของบริษัทโดยเคร่งครัด

ให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

มีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอ้ือเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะน�าไปสู่ความเสียหายต่อ 

บุคคลอื่น และบริษัท

เคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการน�าข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วน

ตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงาน และต่อบริษัท

หลกีเลีย่งการรบัของขวญัใดๆ ทีอ่าจท�าให้ตนเองรูส้กึอดึอดัในการปฏบัิตหิน้าทีใ่นภายหน้า หากหลกีเลีย่งไม่ได้ให้แจ้งต่อผูบั้งคบับญัชา

ทราบในทันที

ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือท�าธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

ปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค

รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด

รายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท

รักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้ส้ินเปลือง สูญเปล่า  

เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ที่ขอพบเพื่อเยี่ยมชมสถานประกอบการ 1 ครั้ง

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว (Press Release) ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ

สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับภาพรวมในการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตกับรายการวิทยุ ทีวี เครือข่ายออนไลน์ สื่อธุรกิจ 

และนิตยสารต่างๆ ดังนี้

รายการ Money Daily / Stock Focus / ตะลุมบอล ส�านักข่าวทันหุ้น / Millionaire Next Door / ทันข่าวเช้าช่อง Mono 29 

/ Money 360 องศา

สื่อโพสต์ ทูเดย์ / ฐานเศรษฐกิจออนไลน์

นิตยสาร Chemical Daily

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ ด้วยความเป็นจริง  

ครบถ้วน สม�่าเสมอ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลตามเหตุการณ์  

ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่

มีผลต่อราคาของหลักทรัพย์บริษัท ซ่ึงมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยหลังจากบริษัทได้เข้าเป็น 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัท จะท�าการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ ผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดงักล่าว

จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิด

เผยข้อมลูอย่างเพยีงพอในงบการเงนิ ซึง่ในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และ

นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้สื่อข่าวและรายการทีวีอย่างสม�่าเสมอ โดยได้น�าเสนอผลการด�าเนินงาน งบการเงินบริษัท ฐานะทางการเงิน ค�าอธิบายและ

วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ตลอดจนแนวโน้มการประกอบธุรกิจในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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บริษัทมีกรรมการจ�านวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาเป็นเวลานาน

คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจเฉพาะ 

ของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็น

อัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่

ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ�าปี 2561 เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2561 คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีพิจารณาแล้ว

เห็นว่า กรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระในปี 2561 มีจ�านวน 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและ

กรรมการท้ัง 4 ท่านไม่มีกรรมการท่านใดที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง

กรรมการที่ต้องออกตามวาระจ�านวน 4 ท่าน กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นส�าคัญ จึงก�าหนดให้มีการพิจารณาการ

ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างละเอียด ว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์

ทับซ้อนหรือความไม่เป็นกลางเกิดขึ้น

ในปี 2561 ไม่มีกรรมการท่านใดที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และไม่มีกรรมการบริหารท่านใดที่

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ดังนั้น กรรมการแต่ละท่านสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างเต็มที่ และเพียงพอ

คณะกรรมการของบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการ

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท (สามารถดูรายละเอียดของเลขานุการบริษัทได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี”)

ประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระ

แบ่งเป็น กรรมการเพศชายจ�านวน 7 ท่าน และกรรรมการเพศหญิงจ�านวน 3 ท่าน

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่สามารถ

ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระจ�านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ก�าหนดให้มีจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวน 

กรรรมการทัง้หมด และต้องมจี�านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน (สามารถดรูายละเอยีดของกรรมการแต่ละท่านได้ในหวัข้อ “รายละเอยีด

เกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี�านาจควบคุม และเลขานกุารบรษิทั และผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุ

ดูแลการท�าบัญชี”)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tpic.co.th เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วน 

ได้เสีย ได้รับข้อมูลและข่าวสารของบริษัท ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลต่างๆจากเลขานุการ

บริษัท ได้ที่

 นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (เลขานุการบริษัท)

 โทรศัพท์ : 02-191-8288-89 ต่อ 203

 โทรสาร : 02-191-8290

 อีเมล์ : apirat.te@tpic.co.th
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บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือความโปร่งใสและความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ เป็นกรรมการอสิระ นอกจากนี ้เพือ่ให้การปฏิบติัหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็นอสิระอย่างมปีระสิทธภิาพ ประธาน

คณะกรรมการไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานหรอืเป็นสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย โดยบรษิทัได้ก�าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน (สามารถดูรายละเอียดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ในหัวข้อ 

“คณะกรรมการชุดย่อย”)

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระ

และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผล 

รวมทั้งมีการติดตามการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นประจ�าในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�าทุก 3 เดือน และสามารถเรียกประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาประเด็นส�าคัญได้  

ซึง่เลขานกุารบรษัิทได้ท�าการแจ้งให้กรรมการทกุท่านรบัทราบก่อนการประชมุด้วยการส่งหนงัสอืเชญิประชมุล่วงหน้า โดยในปี 2561 

มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการก�าหนดวาระที่ชัดเจน น�าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 

เพือ่ให้กรรมการแต่ละท่านได้ศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนการประชุม และในกรณทีีก่รรมการต้องการข้อมลูเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อ

สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มจากเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลา

รายงานการประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยสาระส�าคญั คอื วัน เวลาทีเ่ริม่และจบการประชมุ สถานทีป่ระชุม รายชือ่กรรมการ

ที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระ สาระส�าคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นและความเห็นท่ีส�าคัญของคณะ

กรรมการ มติที่ประชุม ผู้บันทึกรายงาน และผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการไว้อย่างดี 

สามารถตรวจสอบหรือสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ

งานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัให้มกีารแนะน�าลกัษณะธรุกจิ และแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั

ให้แก่กรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ โดยสามารถส่งจดหมาย แจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอ

แนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทได้ที่เลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทจะคัดกรองเรื่องดังกล่าวก่อนเสนอให้คณะกรรมการแต่ละ

ท่านได้รับทราบ

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบเท่านั้น ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารเหล่า

นี้มิได้น�าข้อมูลภายในของบริษัทไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการซื้อขายหลักทรัพย์

บรษัิทก�าหนดให้มีการเสนอเรือ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุน้เพือ่ขออนมุตัทิกุปี โดยพจิารณาอย่างรอบคอบโดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ ด้วยหลักเกณฑ์ที่มีความเหมาะสม อิงข้อมูลจากฐานข้อมูลของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานประจ�าปีของคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของบริษัท
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จ�ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายช่ือ 

ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

 (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

 ส�าหรับค่าตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีรวม 1,900,000 บาท ซึ่งผ่านที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ประจ�าปี 2561 จ�านวน 

1,000,000 บาท ค่าธรรมเนยีมการตรวจสอบงบการเงนิ ส�าหรบัไตรมาสประจ�าปี 2561 ไตรมาสละ 300,000 บาท และในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมได้อนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการ

เงิน ประจ�าปี 2561 จ�านวน 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ส�าหรับไตรมาสประจ�าปี 2561 ไตรมาสละ 300,000 บาท  

ซึ่งเท่ากันกับค่าตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 2560

 ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น จ�านวนรวม 57,485 บาท เทียบกับในปี 2560 บริษัท

ได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบบัญชีรวมเป็นจ�านวน 58,920 บาท

 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส�านักงานเดียวกันแห่งบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จ�ากัด

 รายนามผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

 1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจ�านวน 4 ปี ปีพ.ศ. 2558 – 2561)

 2. นายเมธี รัตนศรีเมธา

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

 3. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

 4. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

2803 

 

3425 

 

5389 

 

6947

 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาน้ี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล 

ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

 ส�านักงานผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน)

การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 24  

มีนาคม 2561 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม สามารถแสดงได้ดังนี้

 ในปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทจ�านวน 10 ท่าน ที่ได้รับในรูปของค่าเบี้ยประชุม เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 

2,095,000 บาท เทียบกับในปี 2560 เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1,495,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท   

- กรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  

- กรรมการตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

- กรรมการบริหารความเสี่ยง  

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

60,000 บาท/ครั้งประชุม

30,000 บาท/ครั้งประชุม

25,000 บาท/ครั้งประชุม

15,000 บาท/ครั้งประชุม

-

-

-

60,000 บาท/ครั้งประชุม

30,000 บาท/ครั้งประชุม

25,000 บาท/ครั้งประชุม

15,000 บาท/ครั้งประชุม

-

-

-

 • ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

 ต�าแหน่ง ปี 2560 ปี 2561

1. รศ.ดร.มนตรี โสตยานุรักษ์

 - ประธานกรรมการบริษัท

 - กรรมการอิสระ

2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ

 - กรรมการบริษัท

 - กรรมการอิสระ

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายปิยะศักดิ์ ภูมิจิตร

 - กรรมการบริษัท

 - กรรมการอิสระ

 - กรรมการตรวจสอบ

 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

 - กรรมการบริษัท

 - กรรมการอิสระ

 - กรรมการตรวจสอบ

 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

240,000

220,000

180,000

135,000

360,000

280,000

195,000

210,000

รายชื่อกรรมการ
ค่าตอบแทน

2560 2561
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 เมื่อบริษัทท�าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ทางบริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 500,000 หุ้นเสนอขาย

แก่ คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

 • ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

5. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

 - กรรมการบริษัท

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

 - กรรมการบริษัท

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์

 - กรรมการบริษัท

8. นางดลนภา เจียมกนก

 - กรรมการบริษัท

9. นายสุภชาต แตงน้อย

 - กรรมการบริษัท

10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

 - กรรมการบริษัท

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

180,000

180,000

150,000

180,000

180,000

180,000

รายชื่อกรรมการ
ค่าตอบแทน

2560 2561

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์**

นางดลนภา เจียมกนก

นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ

นางพูนสิน ธีระรุจินนท์**

นายมนตรี โสคติยานุรักษ์

นางศรีสุมล แตงน้อย

นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

รวมจ�านวนหุ้นที่เสนอขายต่อกรรมการบริษัท

* อัตราส่วนร้อยละต่อจ�านวนหุ้นรวมที่เสนอขายให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

** จ�านวนหุ้นที่เสนอขายแก่ นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ และนายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร เป็นจ�านวนหุ้นที่เสนอขายในฐานะการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

บริษัท มิได้รวมจ�านวนหุ้นที่เสนอขายในฐานะการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัท

1.

5.

10.

3.

7.

2.

6.

4.

9.

8.

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

500,000

7.87

7.87

7.87

7.87

7.87

7.87

7.87

7.87

7.87

7.87

78.74

จ�านวน (หุ้น) ร้อยละ*ล�าดับ
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ซึ่งได้แสดงรายละเอียด

เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารส�าหรับปีพ.ศ. 2560 และ 2561 ดังนี้

 บริษัทรวมถึงพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิม่เติม) ซึง่มผีลใช้บงัคบัต้ังแต่วนัที ่1 เมษายน 2560 เพือ่เป็นหลักความมัน่คงในการท�างาน ซึง่เป็นเงินสะสมของพนักงานและเงนิสมทบจากนายจ้าง 

ท�าให้พนักงานมีเงินออม และมีเงินสะสมเมื่อลาออก หรือเกษียณอายุ โดย ณ ปัจจุบัน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัทบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด ส�าหรับการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างเม่ือสมาชิกส้ินสุดสมาชิกภาพจะเป็นไปตามข้อบังคับของกองทุนโดยกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ประกอบด้วย

 • ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

 • ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

 ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 88,530 บาท 

 นอกจากนี้ ทางบริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 135,000 หุ้นเสนอขายแก่ ผู้บริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้

2ผลประโยชน์อื่นๆของผู้บริหาร ไม่นับรวมค่าเบี้ยประชุม (ส�าหรับผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

*ค่าตอบแทนดังปรากฏในตารางเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหาร 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหารจ�านวน 6 ท่านและผู้จัดการฝ่ายบัญชีจ�านวน 1 ท่าน

รูปแบบค่าตอบแทน

เงินเดือนและโบนัส

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และ

ผลประโยชน์อื่นๆ2

7

7

7

7

7

7

7

7

14,141,210.00

56,320.00

63,000.00

1,042,078.83

14,177,717.00

88,530.00

63,000.00

1,233,180.70

จ�านวนราย จ�านวนราย

ปี 2560 ปี 2561

บาท บาท

-

 

-

เงินสะสมของลูกจ้าง (สมาชิก) ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหักจากค่าจ้างสะสมเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 2 ของ 

ค่าจ้าง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

เงนิสมทบของนายจ้าง นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทนุตามจ�านวนลกูจ้างทีเ่ป็นสมาชกิในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกนิร้อยละ 15 

ของค่าจ้าง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามอัตราที่ก�าหนดไว้ ตามข้อบังคับกองทุนของนายจ้าง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

นายเดชา  พุดขุนทด

รวมจ�านวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร 

นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท

นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์

1.

5.

3.

2.

6.

4.

30,000

20,000

20,000

25,000

20,000

60,000

20,000

4.72

3.15

3.15

3.94

3.15

21.26

3.15

จ�านวน (หุ้น) ร้อยละ*ล�าดับ

* อัตราส่วนร้อยละต่อจ�านวนหุ้นรวมที่เสนอขายให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

** จ�านวนหุ้นที่เสนอขายแก่ นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ และนายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร เป็นจ�านวนหุ้นที่เสนอขายในฐานะการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร

ของบริษัท มิได้รวมจ�านวนหุ้นที่เสนอขายในฐานะการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
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รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

(1) รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ (อายุ 61 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา :

ประวัติการอบรม :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ด�ารงต�าแหน่ง :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

ประวัติการท�างาน :

การเข้าร่วมการประชุม :

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

- ปริญญาเอก Applied Economics University of Minnesota, USA

- ปริญญาโท Economics University of Minnesota, USA

- ปริญญาโท Economics Development สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- ปริญญาตรี Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 69/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

- ไม่มี

- 2540 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9  

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

- 2 ปี (เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�า

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สหการประมูล

- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)

- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีวีธันเดอร์

- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช

- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค

- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ /  

  กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ 

  ธรรมาภิบาล บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป

- 2553 – 2557 กรรมการ บจก. เลิร์นเทค

- 2553 – 2557 กรรมการ บจก. สเปเชียลตี้เท็คคอร์ปอเรชั่น

- 2551 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์

- 2551 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียกรีนเอนเนอจี
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(2) นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (อายุ 63 ปี)

(3) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (อายุ 50 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา :

คุณวุฒิการศึกษา :

ประวัติการอบรม :

ประวัติการอบรม :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ต�าแหน่ง :

ต�าแหน่ง :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

ประวัติการท�างาน :

ประวัติการท�างาน :

การเข้าร่วมการประชุม :

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Good governance & Competitiveness Program รุ่นที่ 1/25548 สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

- นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ (คู่สมรส)

- นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)

- นางดลนภา เจียมกนก (น้องสาว)

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ไม่มี

- 160,080,000 หุ้น

- ไม่มี

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์

- 2555 – 2557 ผช.กจ.สายปรับโครงสร้างหนี้บมจ.ธนาคารกรุงไทย

- 2551 – 2555 ผช.กจ.กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

- 2 ปี (เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�า

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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(4) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (อายุ 49 ปี)

(5) นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร (อายุ 42 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา :

คุณวุฒิการศึกษา :

ประวัติการอบรม :

ประวัติการอบรม :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ต�าแหน่ง :

ต�าแหน่ง :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

ประวัติการท�างาน :

การเข้าร่วมการประชุม :

การเข้าร่วมการประชุม :

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

- มัธยมศึกษา คหะกรรมศาสตร์ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ University of Melbourne

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริการ Global Mini MBA :  Entrepreneurial Manager Series รุ่นที่ 84  

ศูนย์ให้ค�าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตร บัญชีและการเงินส�าหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน Finance for Non-Financial Executive

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

- นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (คู่สมรส)

- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 50,000 หุ้น

- 75,000 หุ้น

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์

- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

- 2 ปี (เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

- 2 ปี (เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�า

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�า

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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ประวัติการท�างาน :

ประวัติการท�างาน :

การเข้าร่วมการประชุม :

การเข้าร่วมการประชุม :

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อิเควเตอร์ โซลาร์แคปปิทอล

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มพีเคเอส คอนซัลติ้งส์

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย)

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เชคแอนด์เบค สตูดิโอ

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็มโปรแมเนจเม้นท์ช

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม สุขุมวิท พร็อพเพอร์ตี้

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์

- 2561 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการส�านักงานกฎหมายบมจ. บางกอกกล๊าส

- 2560 – 2561 ผู้อ�านวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)

- 2555 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. ทุนลดาวัลย์

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็มเอเซีย

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

  กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม สุขุมวิท พร็อพเพอร์ตี้

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์

- เข้าร่วมประชุม 5/6 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุม 5/6 ครั้ง

- 2 ปี (เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

- 2 ปี (เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�า

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�า

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(6) นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข (อายุ 44 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา :

ประวัติการอบรม :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ต�าแหน่ง :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ไม่มี
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ประวัติการท�างาน :

ประวัติการท�างาน :

การเข้าร่วมการประชุม :

การเข้าร่วมการประชุม :

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์

- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์

- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์

- เข้าร่วมประชุม 5/6 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

- 2 ปี (เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

- 2 ปี (เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�า

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�า

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(7) นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (อายุ 53 ปี)

(8) นาง ดลนภา เจียมกนก (อายุ 41 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา :

คุณวุฒิการศึกษา :

ประวัติการอบรม :

ประวัติการอบรม :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ต�าแหน่ง :

ต�าแหน่ง :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

- มัธยมศึกษา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (น้องชาย)

- นางดลนภา เจียมกนก (น้องสาว)

- นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (พี่ชาย)

- นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)

- กรรมการ

- กรรมการ

- 8,050,000 หุ้น

- 8,050,000 หุ้น

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จ�ากัด (มหาชน)
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ประวัติการท�างาน :

ประวัติการท�างาน :

การเข้าร่วมการประชุม :

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จ�ากัด

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย

- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จ�ากัด

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้อ�านวยการสายงานขายและขนส่ง บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 

(1994) 

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย

- 2553 – 2554 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการอาวุโส บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

- 2 ปี (เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�า

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(9) นาย สุภชาต แตงน้อย (อายุ 51 ปี)

(10) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสียร (อายุ 42 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา :

คุณวุฒิการศึกษา :

ประวัติการอบรม :

ประวัติการอบรม :

ต�าแหน่ง :

ต�าแหน่ง :

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- ปริญญาโท สาขาการตลาด Oklahoma City University, USA

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ South of Australia

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- กรรมการ

- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ

บริหาร / ผู้อ�านวยการสายงานขายและขนส่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

- ไม่มี

- ไม่มี

- ไม่มี

- 70,000 หุ้น
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ประวัติการท�างาน :

ประวัติการท�างาน :

การเข้าร่วมการประชุม :

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

- ไม่มี

- ไม่มี

- 2558 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการส�านักงาน บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 

(1994)

- 2544 - 2557 Programmer, SAบจก.เอ็มแพค แผ่นคอนกรีต

- 2542 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการสายงานผลิต บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

- 2 ปี (เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�า

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(11) นางสาว ฐิติพร ประทีปรัตน์ (อายุ 46 ปี)

(12) นาย เดชา พุดขุนทด(อายุ 45 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา :

คุณวุฒิการศึกษา :

ประวัติการอบรม :

ประวัติการอบรม :

ต�าแหน่ง :

ต�าแหน่ง :

- ปริญญาตรี วทบ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ปวส. มหาวิทยาลัย เอเซียอาคเนย์(Check พี่เดย์)

- ไม่มี

- ไม่มี

- ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการส�านักงาน

- ผู้อ�านวยการสายงานผลิต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

- ไม่มี

- ไม่มี

- 20,000 หุ้น

- 20,000 หุ้น
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ประวัติการท�างาน :

ประวัติการท�างาน :

- 2559 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

- 2558 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยคม

- 2543 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

- 2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

- 2554 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หจก.ปูรณ์วิศวกรรม

(13) นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท (อายุ 39 ปี)

(14) นางสาว ยุพิน พระศรี (อายุ 52 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา :

คุณวุฒิการศึกษา :

ประวัติการอบรม :

ประวัติการอบรม :

ต�าแหน่ง :

ต�าแหน่ง :

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- หลักสูตร Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่นที่ 3/60

- อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี รวมจ�านวน 6.00 ชั่วโมง(ภายในปี 2561)

- อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี (CPD) รวมจ�านวน 12.30 ชั่วโมง

- ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีและการเงิน

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

- ไม่มี

- ไม่มี

- 20,000 หุ้น

- 5,000 หุ้น

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอื่น :

- ไม่มี

- ไม่มี



59บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จ�ากัด (มหาชน)

โครงการในอนาคต

 บรษัิทมโีครงการทีจ่ะน�าเงนิทีไ่ด้รบัจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในครัง้นี ้รวมกบัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ มาใช้ในการลงทุนโครงการ

ในอนาคตดังนี้

โครงการการลงทุน

1. อาคารโรงงานใหม่

3. อาคารส�านักงาน

2. ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม

4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตถุงอัตโนมัติ

- เครื่องจักรผลิต Wrap

- อุปกรณ์/เครื่องใช้

รวมมูลค่าการลงทุน

มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)

42.80

12.00

16.92

82.96

1.00

0.85

156.53

 บริษัทมีโครงการจะลงทุนสินทรัพย์ถาวร ซ่ึงคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 156.53 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารโรงงานใหม่ พร้อม 

ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ส�าหรับการผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก และการปรับปรุงอาคารโรงงานปัจจุบัน อาคารส�านักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.

4.

2.

3.

บริษัทมีโครงการจะก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ บนพื้นที่ดินเดิมของบริษัท โดยลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้นไม่รวมดาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอย

ภายใน 4,200 ตารางเมตร เพื่อใช้ส�าหรับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ส�าหรับการผลิตถุงพลาสติกและเป็นคลังสินค้า

บริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาและสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตอัตโนมัติ ส�าหรับการผลิตถุงพลาสติก มีก�าลังการผลิต 200 ตันต่อ

เดือน ในเบื้องต้น ทีมผู้บริหารได้ท�าการศึกษาถึงผลดีและผลเสียของการใช้เครื่องจักรดังกล่าว ซึ่งจากประสบการณ์ของทีมผู้บริหาร 

คาดว่า ทีมการผลิตจะสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องจักรใหม่ดังกล่าวได้

บริษัทมีโครงการลงทุนต่อเติมอาคารโรงงานเดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในส่วนการผลิตถุงพลาสติกเพิ่มขึ้น 

บริษัทมีโครงการลงทุนต่อเติมอาคารโรงงานเดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในส่วนส�านักงานเพิ่มขึ้น 



คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 6 คน ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุด จะมี

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีเฉพาะ เพือ่ให้มกีารตรวจสอบและถ่วงดลุอย่างเหมาะสม และเพือ่ให้การบริหารและด�าเนนิกิจการให้เป็นไปตามการก�ากับดแูล

กิจการที่ดี โดยรายละเอียดของคณะกรรมการของบริษัท มีดังนี้

รายชื่อ

1. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

2. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

3. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

4. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท

5. นางสาวฐิตพร ประทีปรัตน์

6. นายเดชา  พุดขุนทด

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวยการสายงานขายและการตลาด

กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีและการเงิน

กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการส�านักงาน

กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวยการสายงานผลิต

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

 1) จัดท�าและน�าเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ�าปี ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ�าปี และอ�านาจ

บริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

 2) รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท

 3) รับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และก�าหนดต�าแหน่งหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข  

เมือ่ด�าเนนิการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทราบ ทบทวน ปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 4) มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด�าเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน  

การให้กูย้มืเงนิ ตลอดจนการเข้าเป็นผูค้�า้ประกนั เพือ่การท�าธรุกรรมตามปกตขิองบรษิทั และเป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิงานตามวตัถปุระสงค์

ของบริษทั ภายในวงเงนิทีก่�าหนด ทัง้นี ้การกระท�าดงักล่าวจะต้องอยูภ่ายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย

 5) ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและอ�านาจการบรหิารจดัการ โดยให้ครอบคลมุรายละเอยีดการคดัเลอืก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม 

และการเลกิจ้างพนกังานของบรษิทัทีเ่ป็นคณะผูบ้รหิาร หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการของบรษิทัเป็นผูม้อี�านาจแทนบรษัิท

ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

 6) ก�ากบัดแูลและอนมุตัเิรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั และอาจแต่งตัง้หรอืมอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืหลายคนกระท�า

การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจ 

นั้นๆ ได้

 7) มีอ�านาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

60 รายงานประจ�าปี 2561



 ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจ

ช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่

นยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทั และ/

หรอืบรษิทัย่อย เว้นแต่เป็นการอนมุติัรายการทีเ่ป็นลกัษณะการด�าเนนิธรุกรรมทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณา

อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 3 ท่าน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน) ดังนี้

จ�านวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561

 โดยมีนายณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศและนายไพบูลย์  

อรุณประสบสุข  เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งนายวีระศักดิ์ พรหมมาศ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ และนายไพบูลย์ อรุณประสบสุข จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายชื่อ

1. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ

2. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ 5/5

5/5

4/5

2. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน

กับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี

 2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบ

รายการใดที่เห็นว่าจ�าเป็นและเป็นสิ่งส�าคัญ พร้อมทั้งน�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส�าคัญและจ�าเป็นเสนอ

คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

 3) สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

 4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ด�าเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม 

และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจและความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และก�ากับดูแล

การท�างานของส�านักงานสอบบัญชี หรือการด�าเนินการตรวจสอบอ่ืนใด บริการสอบทานหรือการให้ความเช่ือมั่นส�าหรับบริษัทของผู้สอบบัญชีของ

บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

 5) ผู้ตรวจสอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจ

ในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นส�าหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี 

 6) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี

เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี
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 7) ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจ�ากัดในการตรวจสอบ รวมถึงการ 

ด�าเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจ�ากัดนั้นๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน

ที่ส�าคัญและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องด�าเนินการแก้ไขความ 

ขดัแย้งใดๆ ระหว่างผูบ้รหิารกบัผูส้อบบญัชทีีเ่กีย่วข้องกบัรายงานทางการเงนิ รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุ

ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 8) ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

ความเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและบรษิทั รวมถงึความสมัพนัธ์ใดๆ หรอืบรกิารใดๆ ระหว่างผูส้อบบญัชกีบับรษิทั ตลอดจนความสมัพนัธ์อ่ืนใดท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบบัญชี

 9) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี 

หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่ส�าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความ 

สมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว

 10) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 11) สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูล

ตามกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 12) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

 13) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 14) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

 15) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 16) ในการปฏบัิตงิานตามขอบเขตหน้าที ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจเชญิให้ฝ่ายจดัการผู้บรหิาร หรอืพนักงานของบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง

มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�าเป็น

 17) ให้มีอ�านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้ค�าปรึกษาในกรณีจ�าเป็น

 18) จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และระบบการ

บริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 19) ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลต่างๆที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องการ

 20) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

 21) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 22) ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน

ของบริษัท เช่น รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน  

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผู้บรหิาร

ไม่ด�าเนินการให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการ

หรือการกระท�าดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 23) ก�ากับดูแลจัดท�านโยบาย แนวปฏิบัติ และโครงการด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม

 24) ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอ่ืน  

โดยท�าให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการด�าเนินการติดตามที่เหมาะสม และเปิดเผยช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ใน Website และให้รายงานคณะกรรมการถึงข้อร้องเรียนต่างๆ

 25) ในกรณีจ�าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติ

งานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท

 26) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 6 คน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ1 ท่าน) ดังนี้

รายชื่อ

1. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

5. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท

6. นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

จ�านวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561

รายชื่อกรรมการ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร 4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

6. นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์

3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

5. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) ก�าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 2) ก�าหนด ทบทวนและพัฒนานโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 3) ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง

 4) ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง

สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความ

เสี่ยงที่ส�าคัญ

 6) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งก�าหนดแนวทางการก�าหนด

มาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 7) พจิารณารายงานผลการประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติขึน้ รวมถงึผลกระทบโดยครอบคลมุการทจุรติแบบต่างๆ เช่น การจดัท�ารายงาน

ทางการเงินเท็จ การท�าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปช่ัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management override of  

internal controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส�าคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

 8) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์ส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

บริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

 9) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณา หารือ และด�าเนินการใดๆ ให้ส�าเร็จลุล่วงตามหน้าที่

ความรับผิดชอบ

 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

63บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จ�ากัด (มหาชน)



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 4 คน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ2 ท่าน)ดังนี้

จ�านวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • ด้านการสรรหา

 • ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ  
ต้องรายงานหรือน�าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

รายชื่อ

1. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข 1/1

1/1

1/1

1/1

2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

-
 
 
- 
 
- 
- 
 
-

-

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

-

ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชดุย่อย โดยพจิารณาความเหมาะสมของจ�านวน โครงสร้าง 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีต�าแหน่งว่างลง และ/
หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี
พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
ทุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

จัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
ก�าหนดค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลโดยการก�าหนดค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท ให้พจิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ผลงาน และเปรยีบ
เทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ
รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่ห้ค�าชีแ้จง ตอบค�าถามเรือ่งค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิาร
ระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัท

64 รายงานประจ�าปี 2561



การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บรษัิทได้ให้ความส�าคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตังิาน และเพือ่ให้เกดิความมปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิ

งาน บริษัทจึงได้ก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการ

ใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่ง

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล

 บรษิทัให้ความส�าคญักบัการดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล ความซือ่สตัย์

สุจริตในการด�าเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกัน และทันท่วงที บริษัท 

จึงได้ก�าหนดระเบียบการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับ

กฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 บรษัิท มหีน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการด�าเนนิงานทีส่�าคญัของบริษทั ให้สาธารณชนทราบโดยทนัทแีละอย่างทัว่ถงึ โดยผ่านสือ่และ

วิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสาร

ได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียมกัน

 บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการ

ซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนี้

 1) บรษัิทก�าหนดแนวทางการเก็บรกัษาข้อมลูและการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ ลกูค้า 

คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 2) บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญต่อการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทและมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง 

 5) บริษัทก�าหนดให้กรรมการ จัดท�าและน�าส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท

 6) บริษัทก�าหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดท�าข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจ�าปี

 7) บริษัทให้ความส�าคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท�าให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง 

หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน สัญญาจ้าง

แรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน 

 3) บรษิทัก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือ

เทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อน

ที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา 

หลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

 4) บรษิทัก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือ

เทยีบเท่า จดัท�าและน�าส่งรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัซึง่บคุคลดงักล่าวรวมถงึคูส่มรสและของบตุรทียั่งไม่บรรลุนติภิาวะถอือยู ่มายงัเลขานกุาร

บริษัท โดยให้จัดท�าและน�าส่งภายใน 30 วันท�าการภายหลังเข้ารับต�าแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือ

ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัทกุครัง้ โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท�าการซือ้ขายต่อคณะกรรมการหรอืผู้ทีค่ณะกรรมการมอบหมาย เพือ่รายงาน

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

65บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จ�ากัด (มหาชน)

•

•

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดบัต้องไม่ใช้ข้อมลูภายในและข้อมลูทีต่นล่วงรูจ้ากการปฏิบตัหิน้าท่ีของบรษิทั ทีม่สีาระส�าคญั

ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัท อันน�ามาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

กรรมการ ผูบ้รหิารและผูบ้รหิารระดับสงูมหีน้าทีท่ีจ่ะต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และ

จ�ากัดการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ในช่วงเวลาที่ก�าหนด



 คณะกรรมการให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถงึ รวมทัง้รายงานข้อมลูทางการเงนิและข้อมลู

ทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้รับทราบ โดยส่งผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) และ www.setportal.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทาง

เว็บไซต์ชองบริษัท ทั้งนี้นักลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลของบริษัททางเว็บไซต์ www.tpic.co.th หรือติดต่อทางอีเมล์ apirat.te@tpic.co.th  

นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ เลขานุการบริษัท

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายอภิรัตน์  

ธีระรุจินนท์ ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�าคัญ ดังนี้

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร 

 3. จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วัน

ท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแล

ให้มกีารเกบ็รกัษาให้ถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นบัแต่วนัทีม่กีารจดัท�าเอกสารหรอืข้อมูลดงักล่าว 

 4. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด 

(ก)  ทะเบียนกรรมการ

(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 ต�าแหน่ง   เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายขายและการขนส่ง

 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 9 เมษายน 2559

 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการอบรม  หลักสูตร SCG Chemicals Young entrepreneurial Program รุ่นที่ 1

    หลักสูตร CVPของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

    หลักสูตร CRP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

    หลักสูตร EMP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

    หลักสูตร BRP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ประวัติการท�างาน  2559 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายขายและขนส่ง

      บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

เลขานุการบริษัท

66 รายงานประจ�าปี 2561

 8) บริษทัให้ความส�าคญัในการรกัษาสารสนเทศทีเ่ป็นความลบัของลกูค้า โดยไม่น�าสารสนเทศดงักล่าวมาใช้เพือ่ผลประโยชน์ของกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายก�าหนด

 11) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

 9) บรษิทัให้ความส�าคญัในการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูในระบบสารสนเทศ โดยควบคมุ และ/หรอื ป้องกนัการเข้าถงึข้อมลูของบรษิทั

จากบุคคลภายนอก และก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 10) กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท�างานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา  

ซึง่เข้าข่ายการเกบ็รักษาข้อมลูภายในอนัอาจมผีลต่อความเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบรษิทั บคุคลเหล่านัน้จะต้องท�าสญัญาเกบ็รกัษาข้อมลู

ความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน  

การบริหาร การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนบทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้

ให้การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ  ของบรษิทัมีประสิทธภิาพและประสทิธผิล

มากที่สุด

 อกีทัง้ บรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง

ขององค์กรอย่างเป็นระบบมีประสิทธิผล ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การประเมิน และวิเคราะห์

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อน�าไปถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและใช้ควบคุมความเสี่ยงองค์กร

 ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมส�าหรับการ 

ด�าเนนิงานธรุกจิของบรษัิท ซึง่กรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั โดยได้ปฏบิตัติามมาตรฐานทางบญัชี

ที่ยอมรับโดยทั่วไปของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมถงึมรีะบบควบคมุภายในเร่ืองการท�าธรุกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าวอย่างเหมาะสมและ

เพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก นอกจาก

นี้ บริษัทยังก�าหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการท�าธุรกรรมดังกล่าว โดยพิจารณาอนุมัติการท�าธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจาก 

ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในธุรกรรมดังกล่าวเท่าน้ัน ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญเรื่องการก�ากับองค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ที่มีกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มากขึ้น

 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 3 คน เข้า

ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ 

 1)  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 

 2)  ด้านการบริหารความเสี่ยง 

 3)  ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 4)  ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 5)  ด้านระบบการติดตาม

 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จ�ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทภายนอก และมีความเป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และมีนางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของ 

บริษัท

 บริษัท แต่งตั้งนายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มี

ความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน และมีประวัติการท�างานที่เหมาะสม 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า นางสาววัลดี เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ

ภายใน และด้านการสอบบัญชีในบริษัท มีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติ ประวัติการท�างานท่ีเหมาะสม 

และประวัติการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแก่การท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบภายในของบริษัทได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ

 ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ  

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ

ตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ  ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรบังวด

ปัจจุบันข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้

แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชี

ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการ

เงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

รายได้จากการขายของบรษิทัส่วนใหญ่มาจากการขายเชือ่ ลกูหนีท้ีเ่กดิจากการขายนีร้วมลูกหนีก้ารค้าทีค้่างช�าระเกนิก�าหนดบางรายซึง่อาจเรยีกเกบ็

ไม่ได้ บรษิทัต้องใช้วจิารณญาณและการประมาณการในการพจิารณาความพอเพยีงของค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพือ่ครอบคลมุผลขาดทนุจากการเรยีก

เก็บเงินจากลูกหนี้เหล่านี้

การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง

• การสอบถามฝ่ายจัดการถึงนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

• การตรวจสอบรายงานอายุลูกหนี้การค้า

• การทดสอบความถูกต้องของรายงานดังกล่าวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

ข้อมูลอื่น

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
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ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่

มัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่ม่ันในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ

ส�าคญัเมือ่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกจิของ

ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงิน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถ

ด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินจิและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู้ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็น

ที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 

ของข้าพเจ้า

•

•

•

•

•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 

ข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีง

พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

ซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งท่ีเกดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลง

เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

ความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญข้าพเจ้าต้องกล่าว

ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่

เพยีงพอความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไปข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของ

ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์  

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวมรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์

ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
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ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ

เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและ

ก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผย 

ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า 

เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการ

สื่อสารดังกล่าว

(นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 2803

บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จ�ากัด
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2561 2560
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 82,432,160             9,785,168               
เงินลงทนุชัว่คราว 10 1,912,000               1,885,000               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 67,385,111             60,715,430             
สินคา้คงเหลือ 6 41,820,249             31,775,209             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 193,549,520           104,160,807           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7, 10, 12 133,832,358           138,556,366           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 2,239,642               2,160,881               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 2,461,490               2,352,040               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13,683,451             1,026,249               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 152,216,941           144,095,536           

รวมสินทรัพย์ 345,766,461           248,256,343           

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
572 รายงานประจ�าปี 2561



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2561 2560
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 - 20,000,000             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 11 34,961,390             34,564,051             
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 10 984,962                  1,534,629               
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 968,356                  1,047,241               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 754,013                  3,054,504               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 37,668,721             60,200,425             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว 10 - 984,430                  
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 12 1,298,155               2,266,511               
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 13 9,477,118               9,428,978               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 1,000,000               1,000,000               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 11,775,273             13,679,919             

รวมหนีสิ้น 49,443,994             73,880,344             

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ 2561 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบียน  14 135,000,000           130,000,000           
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 14 135,000,000           100,000,000           
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 14, 15 61,712,262             -
ก าไรสะสม
   ทนุส ารองตามกฎหมาย 16 5,010,000               3,810,000               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 94,600,205             70,565,999             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 296,322,467           174,375,999           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 345,766,461           248,256,343           

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
774 รายงานประจ�าปี 2561



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560

หมายเหตุ 2561 2560
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4 551,829,782           525,146,920           
รายไดอ่ื้น 17 6,392,900               5,817,365               
รวมรายได้ 558,222,682           530,964,285           

ค่าใช้จ่าย 4, 18
ตน้ทนุขาย 472,320,325           446,143,632           
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 19,382,845             20,257,680             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 37,535,834             35,726,874             
ตน้ทนุทางการเงิน 1,060,783               2,201,593               
รวมค่าใช้จ่าย 530,299,787           504,329,779           

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 27,922,895             26,634,506             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9 4,097,266               4,540,318               

ก าไรส าหรับปี 23,825,629             22,094,188             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการท่ีจะไม่มีการจดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกั
     คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 19 1,408,577               (167,398)                

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 25,234,206             21,926,790             

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 20 0.107                      0.110                      

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560

ทนุที่ออกและ
ส่วนเกินมูลค ่า

ทนุส ารอง
รวมส่วนของ

หมายเหตุ
ช าระแลว้

หุน้สามญั
ตามกฎหมาย

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561
100,000,000

        
-

3,810,000
            

70,565,999
          

174,375,999
        

ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปี
   ก  าไรส าหรับปี

-
-

-
23,825,629

          
23,825,629

          
   ก  าไรเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี

-
-

-
1,408,577

            
1,408,577

            
ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี

-
-

-
25,234,206

          
25,234,206

          
เพิ่มทนุ

14
35,000,000

          
61,712,262

          
-

-
96,712,262

          
จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย

16
-

-
1,200,000

            
(1,200,000)

           
-

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561
135,000,000

        
61,712,262

          
5,010,000

            
94,600,205

          
296,322,467

        

บาท
ก  าไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560

ทนุที่ออกและ
ส่วนเกินมูลค ่า

ทนุส ารอง
รวมส่วนของ

หมายเหตุ
ช าระแลว้

หุน้สามญั
ตามกฎหมาย

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560
100,000,000

        
-

2,700,000
            

49,749,209
          

152,449,209
        

ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปี
   ก  าไรส าหรับปี

-
-

-
22,094,188

          
22,094,188

          
   ขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี

-
-

-
(167,398)

              
(167,398)

              
ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี

-
-

-
21,926,790

          
21,926,790

          
จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย

16
-

-
1,110,000

            
(1,110,000)

           
-

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560
100,000,000

        
-

3,810,000
            

70,565,999
          

174,375,999
        

บาท
ก  าไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560

2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 27,922,895             26,634,506             
รำยกำรปรับปรุง
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใชจ่้ำยตดับญัชี 12,805,556             13,982,689             
หน้ีสงสยัจะสูญ 551,431                  717,350                  
กลบัรำยกำรค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ (52,322)                  (731,349)                
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 1,808,861               1,517,926               
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ - 2                            
ดอกเบ้ียรับ (130,797)                (38,008)                  
ดอกเบ้ียจ่ำย 1,060,783               2,201,593               

43,966,407             44,284,709             
สินทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (7,221,112)             (6,364,328)             
สินคำ้คงเหลือ (9,992,718)             243,765                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 26,249                    555,161                  
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 407,066                  8,096,662               
จ่ำยภำษีเงินได้ (6,859,351)             (2,437,067)             
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 20,326,541             44,378,902             

บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560

2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 130,797                  38,008                    
เงินลงทนุชัว่ครำว (27,000)                  -
สินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (8,160,309)             (5,622,079)             
เงินล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำงอำคำร (13,683,451)            -
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (21,739,963)            (5,584,071)             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
จ่ำยดอกเบ้ีย (1,070,510)             (2,209,889)             
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินลดลง (20,000,000)            (25,000,000)            
จ่ำยคืนเงินกูย้ืมระยะยำว (1,534,097)             (5,020,279)             
จ่ำยหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (1,047,241)             (1,168,844)             
เงินรับจำกกำรเพ่ิมทนุ 103,600,000           -
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรเพ่ิมทนุ (5,887,738)             -
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 74,060,414             (33,399,012)            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 72,646,992             5,395,819               
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัตน้ปี 9,785,168               4,389,349               
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 82,432,160             9,785,168               

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัส้ินปี
เงินสดในมือ 56,845                    43,822                    
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 19,889,757             9,646,297               
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ 62,372,867             -
เงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจ ำ 112,691                  95,049                    
รวม 82,432,160             9,785,168               

บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั -ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก -(1994) -จาํกดั -(“บริษทั”) -เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย -และมีท่ีอยู ่         

จดทะเบียนสาํนกังานใหญ่ เลขท่ี  53/1 หมู่ท่ี 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตาํบลบางแม่นาง อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพของบริษทัเป็นบริษทัมหาชนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 

 

กิจกรรมหลกัของบริษทั คือ การผลิตถุงพลาสติกและผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

 

2. เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 

 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของประเทศไทย  ทั้งน้ี          

งบการเงินน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตาม มาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น  

 

ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม 

 

บริษทัเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี_31_ธนัวาคม_2560_เพ่ือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในลกัษณะของตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี    

ซ่ึงไดน้าํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 

 

สภาวิชาชีพบญัชี ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบั ใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี      

ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี -1-มกราคม -2562_การ นาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาใชไ้ม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อ           

งบการเงินในงวดแรกท่ีเร่ิมใช ้

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 19 

การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน_ผูบ้ริหารของบริษทักาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบจากการใชม้าตรฐาน

เหล่าน้ีต่องบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใช ้

 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีบริษทัใชใ้นการจดัทาํงบการเงินมีดงัน้ี 

 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนประกอบดว้ย เงินสดในมือ และเงินฝาก

สถาบนัการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดใน

จาํนวนท่ีทราบไดซ่ึ้งครบกาํหนดภายในสามเดือนหรือนอ้ยกวา่นบัจากวนัท่ีไดม้า  และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใชแ้ละมี

ความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ยหรือไม่มีนยัสาํคญั 
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ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหรือจาํนวนท่ีคา้งรับหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  

 

บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ทั้งน้ีโดยพิจารณาจากประสบการณ์

ในการเรียกเกบ็หน้ีในอดีตควบคู่กบัการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ี 

 

สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน-(วิธีเขา้ก่อนออกก่อน)-หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ -ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพ

ปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าใชจ่้าย       

ในการผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย  

 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุน สุทธิจาก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า _(ถา้มี) _อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกั        

ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  ตน้ทุนการร้ือถอน ขนยา้ยและบูรณะสินทรัพยถื์อเป็น

ตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือมราคา 
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ปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าใชจ่้าย       

ในการผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย  

 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุน สุทธิจาก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า _(ถา้มี) _อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกั        

ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  ตน้ทุนการร้ือถอน ขนยา้ยและบูรณะสินทรัพยถื์อเป็น

ตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือมราคา 

 

สินทรัพยท่ี์เช่า 

 

สญัญาการเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่ใหจ้ดั

ประเภทเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสญัญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์

ดว้ยราคายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่  หกัดว้ย  

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะ  

หกัจากหน้ีตามสญัญาเพ่ือใชก้าํหนดอตัราดอกเบ้ียจากยอดหน้ีสินท่ีคงเหลือ  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงใน

กาํไรหรือขาดทุน 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุาร ใหป้ระโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากตน้ทุนของสินทรัพยห์กัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกส้ินปี อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย์โดยประมาณ

แสดงไดด้งัน้ี 

 

   ระยะเวลา (ปี) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   5, 20 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5 - 20 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน   5 

ยานพาหนะ   5 

 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
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สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสม และ ค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ค่าตดัจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นเวลา 5 และ 10 ปี  

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน _(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยห์รือมูลค่าจาก

การใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่) _โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือ

พิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลด

มูลค่าของราคาตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัจะบนัทึกโอน

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยถือเป็นรายไดอ่ื้น เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไปหรือยงัคงมี

อยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง  ทั้งน้ีการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

นั้นสุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายประหน่ึงวา่ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้นในปี

ก่อน ๆ 

 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสม และ ค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ค่าตดัจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นเวลา 5 และ 10 ปี  

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน _(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยห์รือมูลค่าจาก

การใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่) _โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือ

พิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลด

มูลค่าของราคาตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัจะบนัทึกโอน

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยถือเป็นรายไดอ่ื้น เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไปหรือยงัคงมี

อยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง  ทั้งน้ีการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

นั้นสุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายประหน่ึงวา่ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้นในปี

ก่อน ๆ 

 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

ผลประโยชน์พนักงาน 

 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 

 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการและตามเกณฑค์งคา้ง 

 

ผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 

 

ภาระผกูพนัสาํหรับผลประโยชนห์ลงัออกจากงานประเภทโครงการสมทบซ่ึงไดแ้ก่ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ บนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการจ่ายเงินสมทบไปยงักองทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

ภาระผกูพนัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยตามกฎหมาย

คุม้ครองแรงงานถูกรับรู้เป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้ายในงบการเงินดว้ยจาํนวนเงินท่ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ซ่ึงใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออก 

จากงานท่ีถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนประกอบดว้ยตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย ส่วนกาํไรหรือขาดทุนจาก

การวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  โครงการผลประโยชนข์อง

พนกังานน้ีไม่ไดถู้กจดัตั้งเป็นกองทุนและไม่มีสินทรัพยข์องโครงการเกิดข้ึน 

 

1ประมาณการหนีสิ้น 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผล      

มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระ

ภาระหน้ีสินดงักล่าวและสามารถประมาณจาํนวนภาระหน้ีสินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ถา้ผลกระทบดงักล่าวมีจาํนวนท่ีเป็น    

สาระสาํคญั  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด

ปัจจุบนัก่อนคาํน วณภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและ       

ความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
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รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

รายได้จากการขาย รับรู้ในกาํไร หรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็น

เจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขาย

ไปแลว้นั้น หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชนจ์ากรายการบญัชีนั้น -หรือมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

ค่าใช้จ่าย 

 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน   

 

ภาษเีงนิได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี               

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีตอ้งจ่ายชาํระ หรือสามารถขอคืนไดซ่ึ้งเกิดจากกาํไรหรือขาดทุนทางภาษีสาํหรับ

ปี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั

รายการในปีก่อน ๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ 

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะ

ใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยอิงกบักฎหมายท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี

รายงาน 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต  

จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

รายได้จากการขาย รับรู้ในกาํไร หรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็น

เจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขาย

ไปแลว้นั้น หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชนจ์ากรายการบญัชีนั้น -หรือมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

ค่าใช้จ่าย 

 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน   

 

ภาษเีงนิได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี               

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีตอ้งจ่ายชาํระ หรือสามารถขอคืนไดซ่ึ้งเกิดจากกาํไรหรือขาดทุนทางภาษีสาํหรับ

ปี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั

รายการในปีก่อน ๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ 

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะ

ใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยอิงกบักฎหมายท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี

รายงาน 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต  

จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

การใช้ประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นตอ้งใช ้  

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีกระทบต่อรายได ้ ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพ่ือประโยชนใ์นการกาํหนดมูลค่า

ของสินทรัพย ์ หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจาก

ท่ีไดป้ระมาณการไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ

จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบญัชี

นั้น ๆ หรือบนัทึกในงวดบญัชีท่ีปรับและงวดบญัชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบญัชีในปัจจุบนั

และอนาคต  

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนมาเก่ียวขอ้งมีดงัต่อไปน้ี 

• ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

• อายกุารใหป้ระโยชนข์องอาคารและอุปกรณ์ 

• ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
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4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทั

ทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทั 

 

ช่ือบุคคลและกิจการ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   

บริษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จาํกดั  ผูถื้อหุน้ และกรรมการร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั 

 

บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน          

สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของบริษทั 

(ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคา มีดงัน้ี 

 

ประเภทรายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
   

รายไดจ้ากการขาย  ราคาตลาด 

ค่าบริการกระจายสินคา้  ราคาตามสญัญา 

 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-ณ-วนัท่ี-31-ธนัวาคม-2561-และ-2560-มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 

  2561  2560 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  400  196 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  1,850  1,777 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  1,000  1,000 
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4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทั

ทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทั 

 

ช่ือบุคคลและกิจการ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   

บริษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จาํกดั  ผูถื้อหุน้ และกรรมการร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั 

 

บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน          

สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของบริษทั 

(ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคา มีดงัน้ี 

 

ประเภทรายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
   

รายไดจ้ากการขาย  ราคาตลาด 

ค่าบริการกระจายสินคา้  ราคาตามสญัญา 

 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-ณ-วนัท่ี-31-ธนัวาคม-2561-และ-2560-มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 

  2561  2560 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  400  196 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  1,850  1,777 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  1,000  1,000 

 

 

 

รายการท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2561 และ 

2560 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 2561  2560 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั    

รายไดจ้ากการขาย 824  1,023 

ค่าบริการกระจายสินคา้ 10,060  10,471 

    

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ    

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 16,270  15,699 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,322  1,099 

รวม 17,592  16,798 

 

บริษทัไดท้าํสญัญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง _เพ่ือใหบ้ริษทัน้ีใหบ้ริการกระจายสินคา้ไปยงัลูกคา้ _ค่าบริการ

คาํนวณจากนํ้าหนกัของสินคา้ท่ีขายและระยะทางไปยงัปลายทาง สญัญาน้ีมีอายหุน่ึงปีส้ินสุดวนัท่ี  8 กมุภาพนัธ์ 2560  

บริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดต่้ออายขุองสญัญาเป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

 พนับาท 

                                                                                             2561  2560 

ลูกหนีก้ารค้า    

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 54,698  53,787 

เกินกาํหนดชาํระ    

   ไม่เกิน 3 เดือน 11,372  5,732 

   มากกวา่ 3 - 6 เดือน 608  579 

   มากกวา่ 6 - 12 เดือน 380  897 

   มากกวา่ 12 เดือน 1,648  700 

รวม 68,706  61,695 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,317)  (1,765) 

สุทธิ 66,389  59,930 
    

ลูกหนีอ่ื้น 996  785 

    

รวม 67,385  60,715 

 

6. สินค้าคงเหลือ 

 

 พนับาท 

                                                                                             2561  2560 
    

สินคา้สาํเร็จรูป 24,581  13,305 

สินคา้ระหวา่งผลิต 4,139  4,434 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 13,614  14,602 

รวม 42,334  32,341 

หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (514)  (566) 

สุทธิ 41,820  31,775 
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 พนับาท 

                                                                                             2561  2560 

ลูกหนีก้ารค้า    

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 54,698  53,787 

เกินกาํหนดชาํระ    

   ไม่เกิน 3 เดือน 11,372  5,732 

   มากกวา่ 3 - 6 เดือน 608  579 

   มากกวา่ 6 - 12 เดือน 380  897 

   มากกวา่ 12 เดือน 1,648  700 

รวม 68,706  61,695 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,317)  (1,765) 

สุทธิ 66,389  59,930 
    

ลูกหนีอ่ื้น 996  785 

    

รวม 67,385  60,715 
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หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (514)  (566) 

สุทธิ 41,820  31,775 
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ท
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 และ 43.4 ลา้น
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 ตามลาํดบั
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8. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

 พนับาท 

 โปรแกรม  โปรแกรมระหวา่ง   

 คอมพิวเตอร์  การติดตั้ง  รวม 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 940  1,425  2,365 

เพ่ิมข้ึน                                                             90  93  183 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 1,030  1,518  2,548 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 895  1,275  2,170 

เพ่ิมข้ึน                                                             45  150  195 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 940  1,425  2,365 

      

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 204  -  204 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี                                                         104  -  104 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 308  -  308 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 103  -  103 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี                                                         101  -  101 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 204  -  204 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 722  1,518  2,240 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 736  1,425  2,161 
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9. ภาษเีงนิได้ 

 

รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 2561  2560 

    

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 463  353 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 103  113 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,895  1,886 

รวม 2,461  2,352 

 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

 

 พนับาท 

 2561  2560 

    

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,467  5,179 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

   การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (462)  (301) 

อ่ืน ๆ  92  (338) 

รวม 4,097  4,540 

    

การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง    

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 27,923  26,635 

    

ภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้(20%) 5,585  5,327 

อ่ืน ๆ (1,488)  (787) 

รวม 4,097  4,540 
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10. วงเงนิสินเช่ือ 

 

ณ วนัท่ี-31-ธนัวาคม-2561-และ 2560 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศ ดงัน้ี 

 

 พนับาท 

                                                                                             2561  2560 
    

เงินเบิกเกินบญัชี 20,000  20,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้น 45,000  45,000 

เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท 10,000  10,000 

หนงัสือคํ้าประกนั 7,277  7,250 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 10,000  10,000 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 

 พนับาท 

                                                                                             2561  2560 
    

เงินกูย้ืมระยะสั้น     

   (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.08 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) -  20,000 
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เงินกูย้ืมระยะยาว 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัถึงกาํหนดชาํระ ดงัน้ี 

 พนับาท 

                                                                                             2561  2560 
    

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 985  1,535 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัหน่ึงปีแต่ไม่เกินเดือนสิงหาคม 2562 -  984 

รวม 985  2,519 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ีย MLR และถึงกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือน  

 

วงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมระยะยาวมีเงินฝากประจาํจาํนวน -0.9-ลา้นบาท-ณ-วนัท่ี-31-ธนัวาคม-2561-และ 2560 (แสดง

ภายใตเ้งินลงทุนชัว่คราว) และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นหลกัประกนั _และคํ้าประกนัโดย

กรรมการของบริษทับางท่าน (โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม) 

 

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

 พนับาท 

                                                                                             2561  2560 

    

เจา้หน้ีการคา้ 23,593  23,307 

เจา้หน้ีอ่ืน 11,368  11,257 

รวม 34,961  34,564 
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12. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

 

 พนับาท 

 รวม  ดอกเบ้ีย  สุทธิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561      

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,095  (127)  968 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,372  (74)  1,298 

รวม 2,467  (201)  2,266 

      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560      

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,239  (192)  1,047 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,467  (200)  2,267 

รวม 3,706  (392)  3,314 

 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -ณ-วนัท่ี-31-ธนัวาคม-2561-และ-2560-เกิดจากการซ้ือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ 

มูลค่าสุทธิทางบญัชีของยานพาหนะ -ณ-วนัท่ี-31-ธนัวาคม-2561-และ-2560-มีจาํนวน -2.9-ลา้นบาท-และ-4.2-ลา้นบาท

ตามลาํดบั กรรมสิทธ์ิของยานพาหนะจะโอนมายงับริษทัเม่ือชาํระเงินงวดสุดทา้ย 
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13. ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั (ไม่ไดจ้ดัเป็นกองทุน) มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 2561  2560 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,429  7,702 

    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,534  1,256 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 275  262 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 1,809  1,518 

ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกั    

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,761)  209 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  9,477  9,429 

 

ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเกิดข้ึนจาก 

 

 ขาดทุน (กาํไร) - พนับาท 

 2561  2560 

    

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน (986)  581 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์ 962  (796) 

การปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง (1,737)  424 

รวม (1,761)  209 
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ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

 ร้อยละ 

 2561  2560 
    

อตัราคิดลด 3.5  2.9 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.0 - 6.5  2.0 - 7.0 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0.0 - 20.0  0.0 - 24.0 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืน  ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์

กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,025)  1,189 

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,084  (960) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (186)  206 

 

เม่ือวนัท่ี -13-ธนัวาคม -2561-สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดอ้นุมติัร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ภายใต้

พระราชบญัญติัฉบบัน้ี อตัราค่าชดเชยค่าเลิกจา้งสาํหรับลูกจา้งท่ีทาํงานเกิน -20-ปี-เพ่ิมข้ึนจาก -300-วนั-เป็น-400-วนั

ประมาณการหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนสาํหรับค่าชดเชย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามอตัราใหม่มีจาํนวน 3 ลา้นบาท ร่าง

พระราชบญัญติัน้ี มีผลใชบ้งัคบั -30-วนั-หลงัจากวนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา _ณ-วนัท่ี-31-ธนัวาคม -2561-ร่าง

พระราชบญัญติัน้ียงัไม่ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา บริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

พระราชบญัญติัน้ีมีผลบงัคบัใช ้
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14. ทุนเรือนหุ้น 

 

 พนัหุน้  พนับาท 

    

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั    

มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 260,000  130,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 270,000  135,000 

    

ทุนที่ออกและชําระแล้ว - หุ้นสามญั    

มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 200,000  100,000 

เพ่ิมข้ึน 70,000  35,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 270,000  135,000 

 

เม่ือวนัท่ี -6-กมุภาพนัธ์ -2561-ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัการลดทุนจดทะเบียนเป็น -100-ลา้นบาท -(200-ลา้นหุน้ -มูลค่าหุน้ละ -

0.50-บาท)-และเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 135 ลา้นบาท -(270-ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ -0.50-บาท)-บริษทัไดจ้ดทะเบียนการ

เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 และ 8 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

เม่ือวนัท่ี-28,-29-และ-30-สิงหาคม-2561-บริษทัออกหุน้สามญัจาํนวน -70 ลา้นหุน้ -ท่ีราคา-1.48-บาท-ต่อหุน้ เงินสดรับ

จากการออกหุน้มีจาํนวนเงิน 103.6 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย ทุนชาํระแลว้จาํนวนเงิน 35 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้

จาํนวน 68.6 ลา้นบาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุนจาํนวน_6.9_ลา้นบาท ไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน -270 -ลา้นหุน้ -เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน    

ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และใหเ้สนอซ้ือขายตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 เป็นตน้ไป 
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15. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ไดแ้ก่ ส่วนต่างของจาํนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการออกจาํหน่ายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้

ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 

16. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรอง

ดงักล่าวจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล

ไม่ได ้

 

17. รายได้อ่ืน 

 

 พนับาท 

 2561  2560 

    

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ  5,350  4,949 

อ่ืน ๆ 1,043  868 

รวม 6,393  5,817 
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18. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 2561  2560 
    

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 405,961  368,780 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (10,981)  4,128 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 56,366  52,630 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 17,592  16,798 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 23,946  22,372 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,806  13,983 

ค่าขนส่งและค่าบริการกระจายสินคา้ 10,377  11,226 

 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับ

พนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน ตามขอ้บงัคบัของกองทุน 

บริษทัและพนกังานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังาน ส่วนท่ีบริษทัจ่าย

สมทบซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี -31-ธนัวาคม-2561 และ 2560-มีจาํนวนเงินประมาณ -0.23-ลา้นบาท 

และ 0.14-ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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19. กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

 พนับาท 

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 จาํนวนเงิน  ภาษีเงินได ้  สุทธิ 
      

รายการท่ีจะไม่มีการจดัประเภทรายการใหม่      

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั      

- กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าประมาณการ      

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ      

โครงการผลประโยชนพ์นกังาน      

   ปี 2561 1,761  (352)  1,409 

   ปี 2560 (209)  42  (167) 

 

20. กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี _31_ธนัวาคม _2561 _และ_2560 _คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปี          

ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 

 พนับาท/ พนัหุน้ 

 2561  2560 
    

กาํไรสาํหรับปี 23,826  22,094 

    

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม  200,000  200,000 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย 23,589  - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  223,589  200,000 

    

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.107  0.110 
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21. ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตถุงพลาสติกและผลิตภณัฑพ์ลาสติกในประเทศไทยเท่านั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่

บริษทัมีส่วนงานดาํเนินงานเพียงส่วนงานเดียว 

 

22. การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาท่ีกิจการจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ

ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ตลาดท่ีมีสภาพคล่องเป็นตลาดท่ีรายการสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 

เกิดข้ึนซ่ึงมีความถ่ีและปริมาณอยา่งเพียงพอเพ่ือใหข้อ้มูลราคาอยา่งต่อเน่ือง ผูร่้วมตลาดไดแ้ก่ ผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาด

หลกัหรือตลาดท่ีใหป้ระโยชนสู์งสุดสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ๆ โดยผูร่้วมตลาดตอ้งมีความเป็นอิสระจากกนั มี

ความรอบรู้และความเขา้ใจอยา่งสมเหตุสมผล สามารถท่ีจะเขา้ทาํรายการสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ๆ และเตม็ใจ

ท่ีจะเขา้ทาํรายการสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ๆ 

 

เพ่ือใหก้ารวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินมีความสมํ่าเสมอและสามารถเปรียบเทียบได ้

จึงมีการกาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมิน

มูลค่าเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม ทั้งน้ีลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมใหล้าํดบัความสาํคญัสูงสุดกบัราคาเสนอซ้ือขายท่ีไม่ตอ้ง

ปรับปรุงในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (“ขอ้มูลระดบั 1”) รองลงมาคือขอ้มูลอ่ืนท่ี

สามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 2”) และตํ่าสุดคือขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 3”) 

 

ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่ง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 

ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือ

โดยออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดซ่ึ้งนาํมาใชก้บัสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
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21. ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตถุงพลาสติกและผลิตภณัฑพ์ลาสติกในประเทศไทยเท่านั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่

บริษทัมีส่วนงานดาํเนินงานเพียงส่วนงานเดียว 

 

22. การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาท่ีกิจการจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ

ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ตลาดท่ีมีสภาพคล่องเป็นตลาดท่ีรายการสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 

เกิดข้ึนซ่ึงมีความถ่ีและปริมาณอยา่งเพียงพอเพ่ือใหข้อ้มูลราคาอยา่งต่อเน่ือง ผูร่้วมตลาดไดแ้ก่ ผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาด

หลกัหรือตลาดท่ีใหป้ระโยชนสู์งสุดสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ๆ โดยผูร่้วมตลาดตอ้งมีความเป็นอิสระจากกนั มี

ความรอบรู้และความเขา้ใจอยา่งสมเหตุสมผล สามารถท่ีจะเขา้ทาํรายการสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ๆ และเตม็ใจ

ท่ีจะเขา้ทาํรายการสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ๆ 

 

เพ่ือใหก้ารวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินมีความสมํ่าเสมอและสามารถเปรียบเทียบได ้

จึงมีการกาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมิน

มูลค่าเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม ทั้งน้ีลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมใหล้าํดบัความสาํคญัสูงสุดกบัราคาเสนอซ้ือขายท่ีไม่ตอ้ง

ปรับปรุงในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (“ขอ้มูลระดบั 1”) รองลงมาคือขอ้มูลอ่ืนท่ี

สามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 2”) และตํ่าสุดคือขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 3”) 

 

ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่ง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 

ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือ

โดยออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดซ่ึ้งนาํมาใชก้บัสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

 

 
 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีการวดัมูลค่าและแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมใน

งบแสดงฐานะการเงิน (ทั้งท่ีเกิดข้ึนประจาํหรือเกิดข้ึนไม่ประจาํ)  

 

อยา่งไรกดี็ บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าและแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แต่มีการเปิดเผยขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นหมายเหตุ 23 

 

23. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

 

บริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียแล ะความเส่ียงจากการขาด       

สภาพคล่อง บริษทัไม่มีการออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการคา้ 

 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย _หมายถึง _ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย       

ในตลาด_ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั _บริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียจาก       

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

 

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง 

 

บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        

ใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกิจการและเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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มูลค่ายุตธิรรม 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุนชัว่คราว และ ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน มีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั

มูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น (ขอ้มูลระดบั 2) 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้น จากสถาบนัการเงิน และ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนมี มูลค่า ตามบญัชี ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น (ขอ้มูลระดบั 2) 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวและหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่าน้ีมีอตัราดอกเบ้ียตามตลาด (ขอ้มูลระดบั 2) 

 

24. การบริหารจดัการทุน 

 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัคือ การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของ

เงินทุนท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองไปได้

ตามปกติ 

 

25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี -23-กมุภาพนัธ์ -2562 -คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้นุมติัเงินปันผล

จาํนวน-27,000,000-บาท-(270,000,000-หุน้-หุน้ละ-0.10-บาท) 

 

26. ภาระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าก่อสร้างโรงงานและอาคารสาํนกังานเป็นจาํนวนเงิน 53.3 ลา้นบาท 

 

27. การอนุมตังิบการเงนิ 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2562 

106 รายงานประจ�าปี 2561



 
 

 

 

มูลค่ายุตธิรรม 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุนชัว่คราว และ ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน มีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั

มูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น (ขอ้มูลระดบั 2) 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้น จากสถาบนัการเงิน และ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนมี มูลค่า ตามบญัชี ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น (ขอ้มูลระดบั 2) 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวและหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่าน้ีมีอตัราดอกเบ้ียตามตลาด (ขอ้มูลระดบั 2) 

 

24. การบริหารจดัการทุน 

 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัคือ การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของ

เงินทุนท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองไปได้

ตามปกติ 

 

25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี -23-กมุภาพนัธ์ -2562 -คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้นุมติัเงินปันผล

จาํนวน-27,000,000-บาท-(270,000,000-หุน้-หุน้ละ-0.10-บาท) 

 

26. ภาระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าก่อสร้างโรงงานและอาคารสาํนกังานเป็นจาํนวนเงิน 53.3 ลา้นบาท 

 

27. การอนุมตังิบการเงนิ 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2562 

การวิเคราะห์และค�าอธิบายผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ

 บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้า “หมากรุก” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ต่อมาในปี พ.ศ. 2557  

ได้ด�าเนินการขยายตลาดและสายการผลิตสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารภายใต้ตราสินค้า “Vow Wrap” โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่ม ยี่ปั๊วะซาปั๊วะ 

และ แผงร้านค้าในตลาดสด ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว ธีระรุจินนท์ ถือหุ้นจ�านวนรวม 200,205,000 หุ้น คิดเป็น 74.15 % ของ

จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่จ�าหน่ายได้

 รายได้จากการขาย : บริษัทมีรายได้จากการขายส�าหรับปี 2561 และ 2560 มูลค่า 551.83 ล้านบาท และ 525.15 ล้านบาท ตามล�าดับ 

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้มีอัตราเติบโตขึ้นหลักๆเกิดจาก การเพิ่มขึ้นของจ�านวนขายรวมกว่า 294 ตัน แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าถุงพลาสติก 246.30 ตัน และ 

กลุ่มสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร 47.82 ตัน สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของจ�านวนขายดังกล่าวเกิดจากการขยายตัวของฐานลูกค้าและยอดขายลูกค้าเก่า

บางรายทีม่อีตัราเตบิโตขึน้ นอกจากนีย้อดขายดงักล่าวยงัมอีกีหนึง่ปัจจยัทีส่นบัสนนุการเตบิโต คอื การจดัท�าโปรโมชัน่ในช่วงไตรมาส 4 โดยการแถม

สนิค้า ซึง่ส่งผลให้ยอดขายสามารถขยายตวัเพิม่ขึน้ได้ในช่วงสถานการณ์ตลาดซบเซา ในส่วนของรายละเอียดยอดขายแยกกลุม่สนิค้าส�าหรบัปี 2561 

เปรียบเทียบปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 ยอดขายกลุ่มสินค้าถุงพลาสติกชนิดถุงร้อน (PP) ส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีปริมาณการขายเท่ากับ 5,000.75 ตัน และ 4,789.36 ตัน 

ตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 211.39 ตัน คิดเป็นอัตราเติบโต 4.41 % และ ในกลุ่มสินค้าถุงพลาสติกชนิดถุงเย็นและถุงหูหิ้ว (HD) ส�าหรับปี 2561 

และ 2560 มีปริมาณการขายเท่ากับ 2,924.75 ตันและ 2,889.85 ตัน ตามล�าดับ เติบโตขึ้นรวม 34.9 ตัน คิดเป็นอัตราเติบโต 1.21% โดยมีปัจจัย

สนับสนุนการเติบโตมาจากจ�านวนฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และ การท�าโปรโมชั่นกระตุ้นการขายในช่วงไตรมาส 4 

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 บริษัทมียอดขายเติบโตรวมกว่า 26.68 ล้านบาท คิดเป็น 5.08 % โดยมีสาเหตุ

หลักจากจ�านวนขายถุงพลาสติกและฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารที่เพิ่มขึ้นจ�านวนรวม 294 ตัน ในส่วนของต้นทุนขายมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวม 26.18 ล้านบาท 

คิดเป็น 5.87 % มีสาเหตุหลักจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขายส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2561 และ 2560 มีอัตรา 

15.04 % และ 14.41 % ตามล�าดับ ซึ่งปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายมีมูลค่าลดลง 0.87 ล้านบาท คิดเป็น 4.32 % เกิดจาก

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและกระจายสินค้าลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.81 ล้านบาท คิดเป็น 5.06 % เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

บคุลากร การกลบัรายการมลูค่าสนิค้าคงเหลอื และ ค่าบรกิารด้านการประชาสัมพนัธ์บริษทัปรบัตวัเพ่ิมมากขึน้ บรษิทัมต้ีนทุนทางการเงนิลดลงมลูค่า 

1.14 ล้านบาท คิดเป็น 51.82 % ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจึงท�าให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงตามไปด้วย 

จากผลการด�าเนินงานทั้งหมดในปี 2561 บริษัทมีก�าไรสุทธิเติบโตขึ้นจากปี 2560 มูลค่า 1.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 7.84 % ซึ่งโดยรวมเป็น

ผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ส่งผลให้อัตราก�าไรสุทธิของบริษัทในปี 2561 และ 2560 มีอัตรา 

4.16 % และ 4.27 % ตามล�าดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน
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 ส�าหรับยอดขายของกลุ่มสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap) ส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีปริมาณการขายเท่ากับ 674.74 และ 626.92 

ตัน ตามล�าดับ มีอัตราเติบโตขึ้นรวม 47.82 ตัน คิดเป็นอัตรา 7.63% โดยมีสาเหตุหลักๆเกิดจากการขยายฐานลูกค้า และ ลูกค้ามีผลการด�าเนินงาน

เติบโตขึ้น จึงมีค�าสั่งซื้อ(order)เพิ่มมากขึ้น

 โดยสรุป ปริมาณการขายรวมสินค้าทุกกลุ่มของบริษัทส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีจ�านวน 8,600.24 ตัน และ 8,306.13 ตัน ตามล�าดับ 

ซึ่งมีจ�านวนเพิ่มขึ้นรวม 294.11 ตัน คิดเป็นอัตรา 3.54 %

 รายได้อื่น : บริษัทมีรายได้อื่นส�าหรับปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 6.39 ล้านบาท และ 5.82 ล้านบาท ตามล�าดับ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวม 0.58 

ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 9.89% ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายเศษวัสดุเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดผลิตและ

ยอดขายที่เติบโตขึ้น โดยเศษวัสดุดังกล่าวคือเศษเสียจากการผลิต และ เศษวัสดุประกอบการผลิต

 ต้นทุนขาย และ ก�าไรขั้นต้น : ส�าหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีต้นทุนขายมูลค่า 472.32 ล้านบาท และ 446.14 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นมูลค่ารวม 26.18 ล้านบาท คิดเป็น 5.87% โดยมีสาเหตุหลักของต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากจ�านวนการขายและการผลิตที่เพิ่มขึ้น

สอดคล้องกบัยอดขายทีป่รบัตวัเพิม่ข้ึน ทัง้นีต้้นทนุขายทีเ่พิม่ข้ึนมสีดัส่วนทีเ่พิม่มากกว่ายอดขายทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ เกิดจากการจดัโปรโมชัน่แถมสนิค้า

เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงไตรมาส 4 ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ก�าไรขั้นต้นของบริษัทส�าหรับปี 2561 มีมูลค่าไม่แตกต่างจากก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี 2560 

โดยก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 79.51 ล้านบาท และ 79.00 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราเติบโต 0.64%

 ในด้านของราคาขายเฉลี่ยแยกกลุ่มสินค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่มิได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2560

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2560

รายได้อื่น

รายได้จากการขาย

ต้นทุนขาย

ก�าไรขั้นต้น

5,817,365

525,146,920

446,143,632

79,003,288

6,392,900

551,829,782

472,320,325

79,509,457

575,535

26,682,862

26,176,693

506,168

1.1

98.9

84.03

15.04

1.15

98.85

84.61

14.41

9.89

5.08

5.87

0.64

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2561

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2561

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

%

%

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายส�าหรับปี 2561 และ 2560 มูลค่ารวม 19.38 ล้านบาท และ 20.26 ล้าน

บาท ตามล�าดับ ซึ่งมีอัตราลดลงมูลค่ารวม 0.87 ล้านบาท คิดเป็น 4.32 % โดยมีสาเหตุหลักๆของการปรับตัวลดลงมาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งและ

กระจายสินค้าที่ปรับตัวลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 37.54 ล้านบาท และ 35.73 ล้านบาท 

ตามล�าดบั ซึ่งมีมลูคา่เพิ่มขึ้น 1.81 ล้านบาท คิดเป็น 5.06% โดยมีสาเหตหุลักเกดิจากคา่ใชจ้่ายเกี่ยวกบับคุลากร การกลบัรายการมูลคา่ส�ารองสนิค้า

คงเหลือ และ ค่าบริการจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์บริษัท

 ต้นทุนทางการเงิน : บริษัทมีต้นทุนทางการเงินส�าหรับปี 2561 และ 2560 มูลค่ารวม 1.06 ล้านบาท และ 2.20 ล้านบาท ตามล�าดับ  

ซึ่งปรับตัวลดลงมูลค่ารวม 1.14 ล้านบาท คิดเป็น 51.82 % โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงตามเงินต้นจากการผ่อนช�าระตาม

สัญญาเงินกู้ และ สัญญาเช่าทางการเงิน รวมถึงการลดใช้เงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันทางการเงิน เน่ืองจากได้รับเงินจากการระดมทุนจากการเสนอ 

ขายหุ้น IPO และน�ามาใช้เพื่อปิดวงเงินกู้ระยะสั้นในช่วงไตรมาส 4 ที่ผ่านมา

 ก�าไรสุทธิ : บริษัทมีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2561 และ 2560 มูลค่ารวม 23.83 ล้านบาท และ 22.09 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยปรับตัว 

เพิ่มขึ้น 1.73 ล้านบาท คิดเป็น 7.84 % ซึ่งสาเหตุหลักๆของการเติบโตของก�าไรสุทธิเกิดจากยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและ

ต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวลดลงตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2560

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

20,257,681

35,726,874

19,382,845

37,535,834

-874,836

1,808,960

3.82

6.73

3.47

6.72

-4.32

5.06

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2561

บาท บาท บาทร้อยละ ร้อยละ %

เปลี่ยนแปลง

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2560

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2560

ต้นทุนทางการเงิน

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

2,201,593

22,094,187

1,060,784

23,825,629

-1,140,810

1,731,442

0.41

4.16

0.19

4.27

-51.82

7.84

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2561

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2561

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

%

%

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
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 สินทรัพย์ : ส�าหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 345.77 ล้านบาท และ 248.26 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งมูลค่า 

เพิ่มขึ้น 97.51 ล้านบาท คิดเป็น 39.28 % โดยสาเหตุหลักๆเกิดจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้น 

เพิ่มทุน IPO รวมมูลค่ากว่า 72.65 ล้านบาท รวมถึงลูกหนี้การค้า และ สินค้าคงเหลือ ที่มูลค่าปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.67 ล้านบาท และ 10.05 ล้านบาท 

ตามล�าดับซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของลูกค้าการค้ามีสาเหตุมาจากการขายที่เติบโตขึ้นในปี 2561 และ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 

มีสาเหตุมาจากการจัดเตรียมสินค้าไว้เพื่อขายในช่วงต้นปี 2562จึงท�าให้สินทรัพย์หมุนเวียนส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีมูลค่ารวม 193.56  

ล้านบาท และ 104.16 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งมูลค่ารวมปรับตัวเพิ่มขึ้น 89.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเท่ากับ 85.82 % ในส่วนของสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนของบริษัทส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีมูลค่ารวมเท่ากับ 152.22 ล้านบาท และ 144.10 ล้านบาท มูลค่าปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 8.12  

ล้านบาท คิดเป็น 5.64 % โดยมีสาเหตุหลักๆเกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2561 มูลค่ารวม 12.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่า

เงินมัดจ�าค่าก่อสร้างอาคารส�านักงานและโรงงานตามสัญญาก่อสร้างอาคารและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ปรับตัวลดลง

มูลค่ารวม 4.72 ล้านบาท จากการหักค่าเสื่อมราคาจากการใช้งานปกติ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2560

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนชั่วคราว

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

9,785,168

60,715,430

31,775,209

2,160,881

1,026,250

248,256,343

1,885,000

104,160,807

138,556,366

2,352,040

144,095,536

82,432,160

67,385,111

41,820,249

2,239,642

13,683,451

345,766,461

1,912,000

193,549,520

133,832,358

2,461,490

152,216,941

72,646,992

6,669,681

10,045,040

78,761

12,657,201

97,510,117

27,000

89,388,713

-4,724,008

109,450

8,121,404

3.94

24.46

12.8

0.87

0.41

100

0.76

41.96

55.81

0.95

58.04

23.8

19.5

12.1

0.65

3.96

100

0.55

56

38.7

0.71

44

742.42

10.99

31.61

3.64

1233.35

39.28

1.43

85.82

-3.41

4.65

5.64

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2561

บาท บาท บาทร้อยละ ร้อยละ %

เปลี่ยนแปลง

ฐานะการเงิน

110 รายงานประจ�าปี 2561



ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2560

หนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

รวมหนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระ

ภายใน 1 ปี

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง

ก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผล

ประโยชน์พนักงาน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

20,000,000

34,564,051

3,054,504

60,200,425

984,431

2,266,511

1,000,000

13,679,920

73,880,345

1,534,629

1,047,241

9,428,978

-

34,961,390

754,013

37,668,721

-

1,298,155

1,000,000

11,775,273

49,443,994

984,962

968,356

9,477,118

-20,000,000

397,339

-2,300,491

-22,531,704

-984,431

-968,356

-

-1,904,646

-24,436,351

-549,667

-78,885

48,140

8.06

13.92

1.23

24.25

0.4

0.91

0.4

5.51

29.76

0.62

0.42

3.8

-

10.1

0.22

10.9

-

0.38

0.29

3.41

14.3

0.28

0.28

2.74

-100.00

1.15

-75.31

-37.43

-100.00

-42.72

-

-13.92

-33.08

-35.82

-7.53

0.51

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2561

บาท บาท บาทร้อยละ ร้อยละ %

เปลี่ยนแปลง

 หนี้สิน : ส�าหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 49.44 ล้านบาท และ 73.88 ล้านบาท มีมูลค่าลดลงรวม 24.44 ล้านบาท คิดเป็น 

33.08 % ซ่ึงมีสาเหตุหลักจากการยกเลิกการใช้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเนื่องจากได้รับเงินระดมทุนจากการเพิ่มทุน IPO จึงน�าใช้เป็น  

Working Capital แทนเงินกู้ระยะส้ันดังกล่าว โดยการยกเลิกการใช้เงินกู้ระยะส้ันจากสถาบันการเงินท�าให้หนี้สินของบริษัทลดลงรวมกว่า 20.00 

ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีปรับตัวลดลงจากการใช้ประโยชน์ทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งรายการเหล่านี้จะแสดงสุทธิอยู่ในส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ โดยมูลค่าของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่ปรับตัวลดลงมีมูลค่ารวมกว่า 

2.30 ล้านบาท ดังนั้น 2 ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีมูลค่ารวม 37.67 ล้านบาท และ 60.20 

ล้านบาท ตามล�ากับ ซึ่งปรับตัวลดลงมูลค่ารวม 22.53 ล้านบาท คิดเป็น 37.43 %  นอกจากนี้อีกสาเหตุหนึ่งของการลดลงของหนี้สินของบริษัท  

เกิดจากการช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว และ หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จึงส่งผลให้หน้ีสินไม่หมุนเวียนของบริษัทปรับตัวลดลงมูลค่ารวมกว่า  

1.90 ล้านบาทคิดเป็น 13.92 %
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ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2560

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

จัดสรรแล้ว – ทุนส�ารองตามกฎหมาย

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

130,000,000

3,810,000

100,000,000

70,565,999

-

174,375,999

135,000,000

5,010,000

135,000,000

94,600,204

61,712,262

296,322,467

5,000,000

1,200,000

35,000,000

24,034,206

61,712,262

121,946,468

52.37

1.53

40.28

28.42

-

70.24

39

1.45

39

27.4

17.9

85.7

3.85

31.50

35.00

34.06

-

69.93

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่

31/12/2561

บาท บาท บาทร้อยละ ร้อยละ %

เปลี่ยนแปลง

 ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี 2561 และ 2560 มูลค่ารวม 296.32 ล้านบาท และ 174.38 ล้านบาท ตามล�าดับ 

โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวม 121.95 ล้านบาท คิดเป็น 69.93 % ซึ่งมีสาเหตุหลักๆเกิดจากการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO ในช่วงเดือนกันยายน  

ปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งหุ้นทั้งหมดได้ถูกจ�าหน่ายและช�าระแล้วเต็มจ�านวน จึงท�าให้มูลค่าทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้วของบริษัทส�าหรับปี 2561 และ 

2560 มีมูลค่า 135.00 ล้านบาท และ 100.00 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่มมากขึ้น 35.00 ล้านบาทคิดเป็น 35.00 % และอีกสาเหตุหนึ่งของ

การเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้รวมเกดิจาก ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ทีบ่รษัิทมเีพิม่มากขึน้กว่า 61.71 ล้านบาท โดยมลูค่าดงักล่าวเกดิจากส่วนต่างระหว่าง

ราคา สนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) และมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน นอกจากนี้อีกปัจจัย

หนึ่งที่ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเกิดจากก�าไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2561 หักด้วยส�ารองตามกฎหมาย
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 กระแสเงินสด : บริษัทมีกระแสเงินสดกิจกรรมจากการด�าเนินงานส�าหรับปี 2561 และ 2560 ได้รับเงินสดเพิ่มรวม 20.33 ล้านบาท  

และ 44.38 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งมีมูลค่าลดลง 24.05 ล้านบาท มีสาเหตุหลักเกิดจากสินค้าคงเหลือที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น 10.24 ล้านบาท 

เจ้าหนี้การค้าลดลง 6.69 ล้านบาท และการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 4.42 ล้านบาท ในด้านของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนส�าหรับ 

ปี 2561 และ 2560 ใช้เงินสุทธิ 21.74 ล้านบาท และ 5.58 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีการใช้เงินสดส�าหรับกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการจ่าย

เงินมัดจ�าค่าก่อสร้างอาคารส�านักงานและอาคารโรงงาน 13.68 ล้านบาท ส�าหรับกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2561 และ 2560 บริษัทได้รับเงินสด

เพิ่ม 107.46 ล้านบาท และ ใช้เงินสด 33.40 ล้านบาท โดยเงินสดที่ได้รับเพิ่มเติมจากกิจกรรมการลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากการรับเงินสดจากการเพิ่ม

ทุน IPO สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการน�าบริษัทเข้าจดทะเบียน 97.7 ล้านบาท และจ่ายช�าระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย 23.65 ล้านบาท โดยสรุปส�าหรับ

ปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 72.65 ล้านบาท ซึ่งหลักๆเกิดจากการได้รับเงินระดมทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO 
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สรุปข้อมูลสถิติทางการเงินและการด�าเนินงาน เปรียบเทียบ 3 ปี

ผลการด�าเนินงาน

ฐานะทางการเงิน

 ส�าหรับปี 2559 – 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

2561

2561

551,829,782

551,829,782

6,392,900

6,392,900

558,222,682

558,222,682

472,320,325

19,382,845

37,535,834

1,060,783

530,299,787

27,922,895

4,097,266

23,825,629

0.107

รายได้จากการขาย

สินทรัพย์รวม

รายได้อื่น

หนี้สินรวม

รวมรายได้

รวมรายได้

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนทางการเงิน

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

525,146,920

525,146,920

5,817,365

5,817,365

530,964,285

530,964,285

446,143,632

20,257,680

35,726,874

2,201,593

504,329,779

26,634,506

4,540,318

22,094,188

0.110

476,580,077

476,580,077

9,638,296

9,638,296

486,218,373

486,218,373

405,318,878

19,085,438

43,024,846

2,540,065

469,969,227

16,249,146

3,354,285

12,894,861

0.064

2560

2560

2559

2559

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท
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สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

2561รายการ

5.14

4.03

0.42

8.46

43

24.93

15

20.14

18

40

14.41

5.25

4.27

10.12

8.02

26.82

1.88

0.17

25.40

-

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง1 (Current Ratio) (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว2 (Quick Ratio) (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด3 (Cash Flows Ratio) (เท่า)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า4 (Account Receivable Turnover) (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย5 (Collecting Day) (วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ6 (Inventory Turnover) (เท่า)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย7 (Selling Day) (วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้8 (Account Payable Turnover) (เท่า)

ระยะเวลาช�าระหนี้9 (Payment Period) (วัน)

วงจรเงินสด10 (Cash Cycle) (วัน)

อัตราก�าไรขั้นต้น11 (Gross Margin)(%)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน12 (Operating Margin) (%)

อัตราก�าไรสุทธิ13 (Net Profit Margin) (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น14 (Return on Equity) (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์15 (Return on Asset) (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร16 (Return on Fixed Asset) (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์17 (Total Asset Turnover) (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น18 (Debt to Equity Ratio) (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย19 (Interest Coverage Ratio) (เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล20 (Dividend Payment Rate)(%)

1.73

1.20

0.64

8.97

41

26.36

14

23.07

16

39

15.04

5.49

4.16

13.52

8.95

25.19

2.15

0.42

21.18

-

1.17

0.77

0.25

8.87

41

22.20

17

25.96

14

44

14.95

3.94

2.65

8.95

5.39

18.14

2.03

0.61

10.72

-

2560 2559

1 อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียนรวม / หนี้สินหมุนเวียนรวม

2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว+ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ) / หนี้สินหมุนเวียนรวม

3 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย

4 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = รายได้จากการขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญเฉลี่ย

5 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

6 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าส�าเร็จรูปเฉลี่ย

7 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

8 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้= ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย

9 ระยะเวลาช�าระหนี้ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

10 วงจรเงินสด = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาช�าระหนี้

11 อัตราก�าไรขั้นต้น = ก�าไรขั้นต้น / รายได้จากการขายสุทธิ

12 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน = ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ / รายได้จากการขายสุทธิ

13 อัตราก�าไรสุทธิ = ก�าไรสุทธิ / รายได้รวม

14 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก�าไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

15 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = ก�าไรสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
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วิเคราะห์อัตราส่วนส�าคัญทางการเงิน

สภาพคล่อง

ความสามารถในการท�าก�าไร

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

16 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (ก�าไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย

17 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

18 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

19 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย = (เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงาน + ภาษีเงินได้) / ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงาน

และลงทุน

20 อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / ก�าไรสุทธิ

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ของบริษัทในปี 2561 และ 2560 มีอัตรา 5.14 เท่า และ 1.73 เท่า ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 3.41 เท่า 

จากเงินที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเป็นหลัก ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องของบริษัทอยู่ในระดับ

ดีมาก ในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตรา 4.03 เท่า และ 1.20 เท่า ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 

2.83 เท่า เคลื่อนไหวสอดคล้องกันกับอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) นอกจากนี้เมื่อมองในมุมของอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 

ในปี 2561 และ 2560 มีอัตรา 0.42 เท่า และ 0.64 เท่า ตามล�าดับ ลดลงเล็กน้อยในอัตรา 0.22 เท่าซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากมูลค่าลูกหนี้การค้าและ

สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในปี 2561

 ส�าหรับปี 2561 และ 2560 อัตราก�าไรขั้นต้น (Gross Margin) ของบริษัทเท่ากับ 14.41 % และ 15.04 % ตามล�าดับ ซึ่งในปี 2561 อัตรา

ก�าไรขั้นต้นลดลง 0.63% มีสาเหตุมาจากการท�าโปรโมชั่นแถมสินค้าในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 ในส่วนของอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานส�าหรับ

ปี 2561 และ 2560 บริษัทมีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (Operating Margin) เท่ากับ 5.25 % และ 5.49% ตามล�าดับ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก

สาเหตุเช่นเดียวกันกับการลดลงของอัตราก�าไรขั้นต้น ทั้งนี้อัตราก�าไรสุทธิ (Net Margin) ของบริษัทส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตราเท่ากับ  

4.27 % และ 4.16% ตามล�าดับ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการค่าใช้จ่ายในการขายส�าหรับปี 2561 ที่ลดลงจากปี 2560 

 อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ของบริษัทส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตราเท่ากับ 8.95 % และ 8.02 %  

ตามล�าดับ ซึ่งปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากการที่บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักๆจากเงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น

เพิ่มทุน IPO ในส่วนของอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset) ส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตราเท่ากับ 26.82 % 

และ 25.19% ตามล�าดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่มมากขึ้น 1.63 % มีสาเหตุจากการที่ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2561 ของบริษัทเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากปี 2560 ใน

ส่วนของอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover) ส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตราเท่ากับ 1.88 % และ 2.15 % ตามล�าดับ โดย

ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม ซึ่งหลักๆ เกิดจากเงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO

 ในด้านของอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าในปี 2561 และ 2560 มีอัตรา 8.46 เท่า และ 8.97 เท่า ตามล�าดับ ลดลงเล็กน้อย รวมถึง

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทในปี 2561 และ 2560 มีจ�านวน 43 วัน และ 41 วัน ตามล�าดับ มีอัตราเฉลี่ยของระยะเวลาเก็บหนี้เพิ่มขึ้น  

2 วัน เกิดจากการที่บริษัทมีลูกหนี้การค้าในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มูลค่า 6.67 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากยอดขายที่เติบโตขึ้นเป็นหลัก

 ทางด้านอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2561 และ 2560 มีอัตรา 24.93 เท่า และ 26.36 เท่า ตามล�าดับ ลดลงเล็กน้อย และระยะ

เวลาการขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2561 และ 2560 มีระยะเวลา 15 วัน และ 14 วัน ตามล�าดับ ลดลงเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักจากสินค้าคงเหลือส�าหรับ

ปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มูลค่า 10.05 ล้านบาท เป็นการผลิตสินค้าเตรียมเพื่อขายในช่วงต้นปี 2562

 ด้านอัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Account Payable Turnover) ส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตรา 20.14 เท่า และ 23.07  

เท่า ตามล�าดับ ลดลง 2.93 เท่า และระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ยส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีระยะเวลา 40 วัน และ 39 วัน ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 

เล็กน้อย ซึ่งเกิดจากการส�ารองสินค้าวัตถุดิบและวัสดุประกอบการผลิตต่างๆเพื่อรองรับการขายในช่วงต้นปี 2562

 ในส่วนของอัตราตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ส�าหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตราร้อยละเท่ากับ 10.12 และ 13.52 ตาม

ล�าดับ ซึ่งมีอัตราลดลง 3.4%มีสาเหตุหลักเกิดจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวมที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO



116 รายงานประจ�าปี 2561

โครงสร้างและนโยบายการเงิน

 ส�าหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เท่ากับ 0.17 เท่า และ 0.42 เท่า ตามล�าดับ 

ซึ่งมีอัตราลดลงจากการที่บริษัทจ่ายช�าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้และสัญญาเช่าทางการเงิน ในส่วนของอัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย

ส�าหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีอัตราส่วนเท่ากับ 25.40 เท่า และ 21.18 เท่า ตามล�าดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.22 เท่า โดยมีสาเหตุหลักจาก 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ทีล่ดน้อยลงตามเงนิต้นทีไ่ด้จ่ายช�าระตามสญัญาเงนิกูแ้ละสญัญาเช่าทางการเงนิ ในส่วนของอัตราจ่ายเงนิปันผลยงัไม่ปรากฏเนือ่งจาก

ในปี 2560 และ 2561 บริษัทยังมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด
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 1) การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

(1) การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า

(2) การพัฒนาบุคลากร

 ในปี 2561 บริษัทมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

 บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 บริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว

 ในปี 2561 บริษัทไม่มีการกระท�าใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยค�านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลรวมทั้งไม่

เลือกปฏิบัติกับบุคคลทั้งชายและหญิงของพนักงานทุกระดับใดเป็นการพิเศษ (Non-Discrimination)

 ในปี 2561 บรษัิทมุง่เน้นท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กบัลกูค้า พร้อมทัง้มุง่เน้นในการพฒันาคณุภาพสนิค้าเพือ่ประโยชน์สงูสดุในการบรโิภคสนิค้า

ของลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

•

• 

 

• 

• 

• 

 

•

• 

•

•

• 

•

ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก�าหนด 

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 5 หมวดได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มี 

ส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หลีกเลี่ยงการด�าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น  

ก็ควรจัดให้มี กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างครบถ้วน 

ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน 

ไม่สนับสนุนการด�าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

จัดให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีสามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึง 

มีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น 

รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความส�าคัญของการ ต่อต้านการทุจริต รวมท้ังการกรรโชก และการให้สินบน 

ในทุกรูปแบบ

บริษัทจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

บริษัทไม่มีคดีความเกี่ยวกับแรงงาน

บรษิทัก�าหนดให้ลกูค้าท�าแบบประเมนิความพงึพอใจในการบรโิภคสนิค้าของบรษิทั 2 ครัง้ต่อปี โดยน�าผลการประเมนิไปปรบัปรงุ

และแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทสรรหาบุคลกรที่มีความรู้ มีความตั้งใจ และความสามารถเหมาะสมกับต�าแหน่งและระดับงาน

บริษัทส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ทั้งในด้านความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ โดยการจัดอบรมโดย

วิทยากรที่มีความรู้จากทั้งนอกและในองค์กร และรวมถึงการพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอกบริษัทที่เหมาะ

สมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต
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(3) การพัฒนาสินค้า

(4) การด�าเนินกิจการด้วยหลักความเป็นธรรม

(5) การสื่อสารระหว่างบริษัทและลูกค้า

•

• 

• 

•

•

•

• 

•

• 

 

•

บริษทัรบัค�าร้องเรยีนเกีย่วกบัคณุภาพของสินค้าจากลูกค้าทกุราย โดยน�าค�าร้องเรยีนดงักล่าวมาวเิคราะห์และหาวิธแีก้ไขปัญหา 

เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้า

บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ถูกต้อง และเชื่อถือได้

บริษัทเก็บข้อมูลของลูกค้าทุกรายเป็นความลับ และจ�ากัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

บริษัทเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านหลายช่องทาง เช่น จดหมาย e-mail และโทรศัพท์ เป็นต้น

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

บริษัทจัดให้มีสถานที่ท�างานที่ปลอดภัย เหมาะสมและได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะอนามัยทั่วบริเวณบริษัท

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานร่วมซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี 2561 ของอาคารโรงงาน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 โดยมีพนักงาน

ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานลดการใช้กระดาษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรโลก โดยการน�ากระดาษที่ใช้แล้ว น�ากลับมาใช้ใหม่ 

การบันทึกรายงานต่างๆเป็น e-file และการส่งเอกสารต่างๆภายในบริษัทผ่านทาง อีเมล์

บรษิทัสนบัสนนุให้ใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า น�ากลบัมาใช้ใหม่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ รวมถงึมกีระบวนการตรวจวัดคณุภาพน�า้ทิง้ก่อน

ปล่อยออกสู่สาธารณะชน โดยการเก็บตัวอย่างไปตรวจวัดหาค่ามาตรฐานและติดตามอย่างต่อเนื่อง

 5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(1) ด้านสังคม

(1) ด้านกฎหมาย

(3) ด้านความปลอดภัย

(2) ด้านสิ่งแวดล้อม

• 

 

 

• 

 

•

จัดโครงการ “ทาสีปรับภูมิทัศน์ให้ก�าแพงวัด” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระนอน ต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี โดยบริษัทและภาคท้องถ่ินได้ตระหนักถึงความส�าคัญของศาสนสถานของศาสนาพุทธ จึงร่วมมือกันเพื่อ 

ท�านุบ�ารุงสาธารณะประโยชน์ ให้มีความสะอาดและสวยงานยิ่งขึ้น

จัดโครงการ “ชุมชนน่าอยู่” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ ซอยแก้วอินทร์ ต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

โดยร่วมกันกับภาคท้องถิ่นเพื่อปรับทัศนียภาพข้างทางให้มีความสะอาดและสวยงามมากยิ่งขึ้น

ร่วมอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชมการแสดง “คอนเสิร์ตวัฒนธรรมไทยเพื่อการกุศล” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ เอ็มซีซี 

ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์-งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริมงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี และเพื่อจัดซื้อ

รถเข็นวีลแชร์ให้กับคนพิการ-ผู้สูงอายุ และบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในจังหวัดนนทบุรี
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 7) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 8) การจัดท�ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 บรษัิทน�าแนวคดิในการรบัผดิชอบต่อสงัคมมาปรบัใช้และคิดค้นให้เกดินวตักรรมทางธุรกจิทีส่ร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขันต่อ

ธุรกิจและสังคม

 บริษัทจะด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

• 

 

 

• 

• 

•

• 

 

•

ส�ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้ เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการ

ท�างานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ 

เปิดเผยนวตักรรมทีค้่นพบในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่กระตุน้ให้ธรุกจิและผูป้ระกอบการรายอืน่ได้ปฏิบตัติาม 

วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ด�าเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง  

เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่ การสร้างผลก�าไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

จัดท�ารายงานเปิดเผยการด�าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่คลอบคลุมการด�าเนินการด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย และด้านสังคม

จัดท�าข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก




