ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ฐานะทางการเงิน (บาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการด�ำเนินงาน (บาท)
รายได้
รายจ่ายรวม
ก�ำไรก่อนหักภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

2559

2560

2561

245,341,365 100.00
92,892,156 37.86
152,449,209 62.14

248,256,343 100.00
73,880,344 29.76
174,375,999 70.24

345,766,461 100.00
49,443,994 14.30
296,322,467 85.70

486,218,373 100.00
469,969,227 96.66
16,249,146 3.34
12,894,861 2.65
0.064

530,964,285 100.00
504,329,779 94.98
26,634,506 5.02
22,094,188 4.16
0.110

558,222,682 100.00
530,299,787 95.00
27,922,895 5.00
23,825,629 4.27
0.107

สารบัญ
3
5
6
7
8
9
12
13
24
28
34
35
41
48
51
59
60
65
67
69
72
80
107
113
117

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการผู้จัดการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลอ้างอิง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัท
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปัจจัยความเสี่ยง
รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ถือหุ้น
การจัดการ
การก�ำกับดูแลกิจการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
โครงการในอนาคต
คณะกรรมการชุดย่อย
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ
สรุปข้อมูลสถิติทางการเงินและการด�ำเนินงาน เปรียบเทียบ 3 ปี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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“

เรียน

ทานผูถือหุน

สําหรับป 2561 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน) ไดเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย MAI ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผานมา นับเปนกาวแรกในของการเติบโตอยางยั่งยืน
ของบริษัทและผูถือหุนทุกทาน โดยในปที่ผานมา ถึงแมวาปจจัยภายนอกตางๆจะไมเอื้ออํานวยเทาไรนัก
แตบริษัทยังสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง โดยมีรายไดเพิ่มขึ้นกวา 5% และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นราว 7%
สุ ด ท า ยนี ใ นฐานะประธานกรรมการ บริ ษั ท ขอแสดงความขอบคุ ณ ท า นผู ถื อ หุ น ทุ ก ท า น
คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน คูคา และ ผูใหการสนับสนุนบริษัททุกทานที่ชวยสงเสริมและผลักดันให
บริษัทสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง บริษัทจะยึดถือหลักการดําเนินกิจการบนพื้นฐานของคุณธรรมและ
การเติบโตอยางยั่งยืนเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยตอไป

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ
ประธานกรรมการ

”
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“

เรียน ทานผูถือหุน
สําหรับป 2561 ผลกําไรของบริษัทเติบโตขึ้นราว 7% โดยมีสาเหตุหลักจากจํานวนขายสินคา
ถุงพลาสติกและฟลมยืดหอหุมอาหารเพิ่มมากขึ้นรวมกวา 294 ตัน ถึงแมจะมีอุปสรรคจากปจจัยตางๆ
ทั้งภายนอกและภายใน แตดวยความมุงมั่นและการปรับปรุงกลยุทธการบริหารจัดการใหสอดคลองกับ
สถานการณของบุคลากรทุกคนในบริษัท จึงทําใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง
เมือป 2558 บริษัทไดมีแนวคิดการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI เพื่อ
พัฒนากิจการใหมีระบบการบริหารจัดการทีเปนสากลและเพิมชองทางในการระดมทุนของกิจการ ซึ่ง
ปจจุบนั บริษทั ไดสาํ เร็จภารกิจดังกลาวเมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2561 ทีผ่ า นมา ฝายบริหารขอกลาวขอบพระคุณ
ทานผูถ อื หุน ทานคณะกรรมการ คูค า ทุกทาน และ บุคลากรทุกคนของบริษทั ทีร่ ว มแรงรวมใจนําพาบริษทั
ใหประสบความสําเร็จนี้ได
บริษัทจะยึดถือหลักการแหงคุณธรรมในการดําเนินกิจการ สรางมูลคาเพิ่มอยางตอเนื่อง เพื่อ
บริษทั จะยึดถือหลักการแหงคุณธรรมในการดําเนินกิจการ สรางมูลคาเพิม่ อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ตอบแทนสังคม
ชุมชนแวดลอม และ ผูมีสวนไดเสียทุกทานสําหรับความเชื่อมั่นที่ทุกทานไดมอบให

นายธีระชัย ธีระรุจินนท
กรรมการผูจัดการ

”

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัท :
ปีที่ก่อตั้ง :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
ทุนจดทะเบียน :
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :
หุ้นบุริมสิทธิ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Website:
รอบระยะเวลาบัญชี :

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
0107559000451
2537 (แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559)
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภท 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�ำบลบางแม่นาง อ�ำเภอบางใหญ่ 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
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บุคคลอ้างอิง
ผู้สอบบัญชี :

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย :

ผู้ตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท :
นักลงทุนสัมพันธ์ :

8 รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จ�ำกัด
(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�ำกัด
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�ำกัด
เลขที่ 444 โอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-512-6090
โทรสาร : 02-512-6091
บริษัท ดีเอโก้ บิสซิเนสแอนด์ คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด
255/3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 089-9197080
โทรสาร : 02-3929555
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด
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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำทางด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารที่ทันสมัย และมีคุณภาพสูง รวมถึงมีความหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศและภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
พันธกิจ
บริษัทมีแผนธุรกิจในการด�ำเนินการดังนี้
1. บริษทั มีโครงการจะเพิม่ ก�ำลังการผลิตของตลาดถุงบรรจุอาหารประเภทโพลีโพรพิลนี Polypropylene (PP) และถุงบรรจุอาหารและ
ถุงหูหิ้วประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง High Density Polyethylene(HDPE) โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มก�ำลังการผลิต
ให้เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
2. บริษทั มีแผนทีจ่ ะขยายก�ำลังการผลิตของตลาดฟิลม์ ยืดห่อหุม้ อาหาร ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั ทีม่ กี ารบริโภคไม่แพร่หลาย และ
เป็นการขยายตลาดไปยังความต้องการบริโภคใหม่ทมี่ คี วามต้องการสินค้าประเภทนีท้ งั้ ในส่วนภาคอุตสาหกรรมและส่วนของครัวเรือน
3. บริษทั มีโครงการทีจ่ ะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพือ่ ให้สนิ ค้าทีผ่ า่ นกระบวนการผลิตมีความปลอดภัย สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง
และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย รวมถึงการพัฒนาระบบอัตโนมัตเิ พือ่ รองรับปัญหาทางเศรษฐกิจทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ เช่น ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานฝีมือ เป็นต้น
4. บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนากระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับการเติบโตของบริษทั ได้ โดยบริษทั จะพัฒนาในระบบการด�ำเนินงานและระบบการควบคุมการผลิต ให้ได้มาตรฐาน
สากลในระดับที่สูงขึ้น เช่น ISO, GMP, HACCP, Trust Mark เป็นต้น
5. บริษทั มีโครงการทีจ่ ะพัฒนาชุมชนใกล้เคียงและสนับสนุนโครงการต่างๆ ทีส่ ามารถพัฒนาให้ชวี ติ ความเป็นอยูข่ องชุมชนให้มพี นื้ ฐาน
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดตั้งหน่วยงานย่อยเพื่อดูแลและรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและสังคม
6. บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคนในบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถเหมะสมต่อต�ำแหน่งงานและมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ริเริม่ การพัฒนาองค์กร เพือ่ หการพัฒนาธุรกิจในส่วนงานต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรืน่ และรวดเร็ว เหมาะสมต่อสภาวะตลาดและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

โครงสร้างรายได้
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ

ปี 2559

%

ปี 2560

%

ปี 2561

หน่วย : บาท
%

รายได้จากการขาย
ถุงบรรจุอาหาร (PP)
ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้ว (HDPE)
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap)

258,937,082
174,208,620
43,434,375

54.33
36.55
9.11

276,265,266
189,318,842
59,562,813

52.61
36.05
11.34

289,279,817
197,505,473
65,044,492

52.42
35.79
11.79

รวมรายได้จากการขาย

476,580,077

100.00

525,146,920

100.00

551,829,782

100.00

รายได้อื่น

9,638,296

5,817,365

6,392,900

รวมรายได้

486,218,373

530,964,285

558,222,682
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) ถุงพลาสติกบรรจุอาหารประเภทโพลีโพรพิลีน : Polypropylene (PP)
2) ถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง : High Density Polyethylene (HDPE)
3) ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร Vow Wrap ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ : Polyvinyl Chloride (PVC)
ถุงพลาสติกบรรจุอาหารประเภทโพลีโพรพิลีน : Polypropylene (PP)
ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีนPolyethylene (PP) หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า “ถุงร้อนใส” เนื่องจาก
โดยคุณสมบัติทางกายภาพแล้ว ถุงร้อนใส จะมีลักษณะโปร่งใส ซึ่งท�ำให้สามารถมองเห็นสิ่งของหรืออาหารที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ชนิดดังกล่าวได้
อย่างชัดเจน และโดยลักษณะทางเคมีแล้ว ถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP) ของบริษัทจะมีคุณสมบัติ ทนความร้อนของสสารอยู่ภายในได้ถึง 100
องศาเซลเซียส โดยสามารถคงสภาพถุงพลาสติกไว้ได้ ไม่ฉีกขาดหรือหลอมละลาย และสามารถป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะ
สมกับการใส่อาหารหรือสิ่งของที่มีอุณหภูมิสูงและมีความมันในตัว โดยไม่ท�ำให้ถุงเสื่อมสภาพ แต่หากถุงชนิดดังกล่าว ได้รับความเย็นจนเกินไปจะ
ท�ำให้ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ด้อยค่าลง โดยถุงชนิดดังกล่าวสามารถทนความเย็นได้ในระดับหนึ่ง แต่หากได้รับมากจนเกินไปจะ
ท�ำให้ถุงมีลักษณะกรอบและฉีกขาดได้ง่าย
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าถุงร้อนใสดังกล่าวที่มีความหนา 0.7 มิลลิเมตร (เป็นความหนาที่นิยมผลิตและจ�ำหน่าย) ในขนาดที่
หลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท โดยขนาดที่เล็กที่สุดจะอยู่ที่ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว
ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดคือ ขนาดกว้าง 24 นิ้ว ยาว 42 นิ้ว ซึ่งผู้ใช้งานจะน�ำถุงร้อนใสไปใช้งานต่างๆ เช่น ถุงขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว นิยมน�ำไป
ใส่เครื่องปรุง พริก น�้ำปลา หรือถุงขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว นิยมน�ำไปใส่อาหารห่อ ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่น�้ำ บะหมี่น�้ำ เป็นต้น
ถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง : High Density Polyethylene (HDPE)
ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ทีผ่ ลิตจากพลาสติกประเภทโพลีเอทิลนี ความหนาแน่นสูง High Density Polyethylene (HDPE) หรือทีเ่ รียกโดย
ทัว่ กันว่า “ถุงขุน่ ” เพราะจากคุณสมบัตทิ างกายภาพทีม่ องเห็นได้ ถุงขุน่ จะมีสขี าวขุน่ มีลกั ษณะโปร่งแสง ซึง่ ท�ำให้แสงผ่านได้ระดับหนึง่ ท�ำให้สามารถ
มองเห็นสิ่งของหรืออาหารที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ชนิดดังกล่าวได้แต่จะไม่ชัดเท่าถุงร้อนใสที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีน (PP)
ถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทิลนี ความหนาแน่นสูง (HDPE) ของบริษทั นัน้ จะมีคณ
ุ สมบัติ ทนความร้อนของสสารอยูภ่ ายในได้ประมาณ 60 องศา
เซลเซียส โดยสามารถคงสภาพถุงพลาสติกไว้ได้ ไม่ฉีกขาดหรือหลอมละลาย และ สามารถทนความเย็นได้เป็นอย่างดี สามารถน�ำไปแช่แข็งได้โดยไม่
ท�ำให้ถุงกรอบจนฉีกขาด แต่ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อนหรือเย็น นานจนเกินไป ถุงขุ่นที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
นั้นสามารถป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ดีเท่าถุงพลาสติกที่ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (PP)
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าถุงขุ่นหลากหลายขนาด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละ
ประเภท โดยขนาดที่เล็กที่สุดจะอยู่ที่ขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดคือ ขนาดกว้าง 20 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว ซึ่งผู้ใช้งานจะน�ำถุงขุ่น
ไปใช้งานต่างๆ เช่น ถุงขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หรือถุงขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว นิยมน�ำไปใส่น�้ำเต้าหู้ เป็นต้น
ถุงหูหิ้วที่ผลิตจากพลาสติกประเภท ชนิด High Density Polyethylene (HDPE) นั้นสามารถป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ระดับหนึ่ง
ซึ่งไม่ดีเท่า ถุงพลาสติกที่ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (PP) และถุงพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าถุงหูหิ้วในหลายขนาด ประกอบด้วย ถุงหูหิ้วบรรจุ 100 ใบ มีขนาดตั้งแต่ 6x11 นิ้ว ไปจนถึงขนาด
12x20 นิ้ว และถุงหูหิ้วบรรจุ ½ กก. มีขนาดตั้งแต่ 6x11 นิ้ว ไปจนถึงขนาด 12x26 นิ้ว
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร Vow Wrap ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ : Polyvinyl Chloride (PVC)
ฟิลม์ ยืดห่อหุม้ อาหารใช้เพือ่ ประโยชน์ในการถนอมอาหาร ผลิตจากพลาสติกตระกูล Olefin ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์Polyvinyl Chloride
หรือ PVC ซึ่งพลาสติกชนิดดังกล่าวที่บริษัทน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นประเภทสัมผัสอาหารได้โดยตรง และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย หากผ่าน
กระบวนการเก็บรักษา และกระบวนการผลิตทีถ่ กู ต้อง พลาสติกชนิดดังกล่าวหากผลิตจากโพลิไวนิลคลอไรด์ PVC เพียงอย่างเดียวจะท�ำให้คณ
ุ ลักษณะ
ทางกายภาพและทางเคมีไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อถนอมอาหาร ดังนั้นในกระบวนการผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารจึงมีการผสมสารเติมแต่งเพื่อ
ปรับสภาพวัตถุดบิ ให้เหมาะสมต่อการใช้งานและเพือ่ ปรับคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมีเพือ่ ให้เหมาะสมต่อการถนอมอาหารและไม่เป็นอันตราย
ต่อร่างกายลงไป เพื่อท�ำให้คุณสมบัติของโพลิไวนิลคลอไรด์ PVC เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อถนอมอาหาร

10 รายงานประจำ�ปี 2561

ลักษณะทางกายภาพของสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (PVC Cling Film) คือ โปร่งใส ทนแรงดึงได้พอประมาณโดยไม่ท�ำให้ฉีกขาด
(โดยเฉพาะในแนวเดียวกับทีโ่ มเลกุลจัดเรียงตัวกันอยู)่ พลาสติกชนิดโพลิไวนิลคลอไรด์ Polyvinyl Chloride (PVC) ทีบ่ ริษทั เลือกใช้ได้ผา่ นการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยจาก Food And Drug Administration หรือ FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าปลอดภัยและไม่เป็นพิษต่อร่างกายหาก
ผ่านกระบวนการผลิต และการใช้งานที่ถูกต้อง สินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
เลขที่ 1136-2536 บริษัทเป็นผู้ด�ำเนินการผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารหลากหลายขนาด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้
งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท

การจัดหาผลิตภัณฑ์
ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิต 1 แห่ง คือ เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต�ำบลบางแม่นาง อ�ำเภอบางใหญ่ 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�ำหรับผลิตถุงพลาสติก ประกอบด้วย เครื่องเป่าถุงพลาสติกจ�ำนวน 63 เครื่อง เครื่องตัดถุงพลาสติก จ�ำนวน 60 เครื่อง
มีก�ำลังการผลิตถุงพลาสติกรวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ตันต่อปี
2) เครื่องจักรส�ำหรับผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ประกอบด้วย เครื่องจักรส�ำหรับผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร 1 เครื่อง มีก�ำลังการผลิตรวมทั้ง
สิ้นกว่า 1,000 ตันต่อปี

การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
บริษทั มีการจัดหาวัตถุดบิ หลัก2 ประเภทได้แก่ วัตถุดบิ หลักทีเ่ ป็นเม็ดพลาสติก ซึง่ บริษทั ได้สงั่ ซือ้ จากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายได้ทงั้ ในประเทศ
หรือน�ำเข้าจากต่างประเทศ (กรณีจำ� เป็น) เนือ่ งจากคุณภาพของวัตถุดบิ ดังกล่าว ไม่แตกต่างกันมาก เพราะเป็นสินค้าทัว่ ไป (Commodity Product)
ส่วนวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต เช่น สารเคมีที่ใช้ในการผลิต เช่น สารเติมแต่ง (Additive) เป็นต้นบริษัทได้สั่งซื้อจากตัวแทนผู้ผลิต
เป็นหลัก ซึ่งน�้ำมันดังกล่าว ถูกผลิตขึ้นโดย 4 ประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน และประเทศไทย
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัท
ปี 2537
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท
ปี 2538
บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานที่เพชรเกษม และเริ่มติดตั้งเครื่องจักรสำ�หรับการผลิต จำ�นวน 5 เครื่อง มีกำ�ลังการผลิต รวม 50 ตันต่อเดือน
ปี 2539 - 2545
บริษัทได้ตดิ ตั้งเครื่องจักรสำ�หรับการผลิตเพิม่ เติม จำ�นวน 10 เครื่อง เพื่อขยายกำ�ลังการผลิต จึงทำ�ให้กำ�ลังการผลิตรวม เพิม่ เป็น 100 ตันต่อเดือน
ปี 2548
บริษัทได้ย้ายโรงงานจากโรงงานที่เพชรเกษม มายังโรงงานบางใหญ่ พร้อมกับติดตั้งเครื่องจักรสำ�หรับการผลิต จำ�นวน 20 เครื่อง จึงทำ�ให้กำ�ลัง
การผลิตรวม เพิ่มเป็น 200 ตันต่อเดือน
ปี 2549 – 2555
บริษัทได้ทำ�การติดตั้งเครื่องจักรสำ�หรับการผลิต จำ�นวน 30 เครื่อง จึงทำ�ให้กำ�ลังการผลิตรวม เพิ่มเป็น 300 ตันต่อเดือน
ปี 2557
บริษัทดำ�เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
บริษัทเริ่มติดตั้งเครื่องจักรสำ�หรับการผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารภายใต้ตราสินค้า “Vow Wrap” จำ�นวน 1 เครื่อง โดยมีกำ�ลังการผลิต 120 ตัน
ต่อเดือน
ปี 2558
บริษัทได้มีขยายกำ�ลังการผลิตสำ�หรับการผลิตถุงพลาสติกจาก 300 ตันต่อเดือน เป็น 650 ตันต่อเดือน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่
เพิ่มขึ้น และได้เริ่มทำ�การตลาดสำ�หรับผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร “Vow Wrap”
ปี 2559
บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำ�กัด เป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 และดำ�เนินการเพิ่มกำ�ลังการผลิตสำ�หรับการผลิต
ถุงพลาสติกเป็น 800 ตันต่อเดือน
ปี 2560
บริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรสำ�หรับการผลิตถุงพลาสติกเพิ่มขึ้น โดยเป็นเครื่องตัดจำ�นวน 6 เครื่อง ทำ�ให้กำ�ลังการผลิตรวมเพิ่มจากเดิม 650 ตันต่อ
เดือนเป็น 850 ตันต่อเดือน
ปี 2561
บริษทั ได้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จำ�นวน 35 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจำ�นวน70 ล้านหุน้ และเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวต่อประชาชน
และขออนุญาตเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

12 รายงานประจำ�ปี 2561

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมถุงพลาสติก
ถุงพลาสติกสามารถแยกตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ถุงพลาสติกเย็น เป็นถุงที่ใช้บรรจุสิ่งของที่มีอุณหภูมิปกติหรือมีความเย็น ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
(High Density Polyethylene: HDPE) ซึ่งมีคุณสมบัติทางการภาพ สามารถป้องกันของเหลวซึมผ่านเข้าออกได้ดี
2) ถุงพลาสติกร้อน เป็นถุงที่ใช้บรรจุอาหารและของร้อน ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene: PP) มีคุณสมบัติ
ทนความร้อนได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียส (ไม่มีการวาปไฟ)
3) ถุงพลาสติกชนิดมีหหู วิ้ เป็นถุงทีใ่ ช้บรรจุสงิ่ ของทัว่ ไป ไม่เหมาะกับการใช้บรรจุอาหารโดยตรงและมีความร้อน ผลิตจากเม็ดพลาสติก
ชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) โดยส่วนใหญ่มักน�ำพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมละลาย
ใหม่ (Recycle) มาผสมด้วย
4) ถุงลามิเนต เป็นถุงพลาสติกที่เกิดจากการน�ำแผ่นพลาสติกต่างชนิดมาประกบกัน ใช้บรรจุอาหารเพื่อเก็บถนอมไว้เป็นเวลานาน
โดยไม่ให้คุณภาพเปลี่ยนแปลงไป แบ่งได้อีกหลายชนิด ได้แก่
ถุงพลาสติกที่ต้มได้ ท�ำจากแผ่นประกบของแผ่นโพลีเอสเตอร์และแผ่นโพลีเอธิลีน
ถุงพลาสติกส�ำหรับบรรจุอาหารแบบสูญญากาศท�ำจากแผ่นประกบของแผ่นไนลอน (Nylon-6) และแผ่นโพลีเอธิลีน
ถุงพลาสติกที่ใช้ส�ำหรับบรรจุอาหารแห้ง ท�ำจากแผ่นประกบของแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นไวนิลอะซิเตท (Vinyl Acetate)
ถุงพลาสติกที่ใช้ส�ำหรับบรรจุอาหารที่ท�ำให้แห้งโดยวิธีเยือกแข็งแบบสูญญากาศ (Freeze Drying) ท�ำจากแผ่นไมลาร์
(Milar) แผ่นอลูมิเนียมบาง และแผ่นโพลีเอธิลีน
• ถุงพลาสติกชนิดต้มในน�้ำเดือดและท�ำให้เป็นสูญญากาศได้ ท�ำจากแผ่นโพลีเอธิลีน เคลือบด้วยซารานประกบแผ่น
โพลีเอสเตอร์ ใช้กับอาหารที่ไม่ต้องการสัมผัสอากาศ และใช้ถุงอุ่นอาหารได้โดยไม่ต้องถ่ายใส่ภาชนะอื่นก่อน
• ถุงพลาสติกชนิดกันแสงสว่าง ความชื้น และก๊าซ ท�ำจากแผ่นโพลีเอธิลีนประกบกับแผ่นอลูมิเนียมบาง และแผ่นโพลีเอธิลีน
รวมเป็น 3 ชั้น ใช้บรรจุอาหารส�ำเร็จรูปพวกซุปแห้งหรืออาหารผงอื่นๆ
•
•
•
•

ทั้งนี้ หากจำ�แนกถุงพลาสติกตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ในการผลิตจะสามารถจำ�แนกประเภทของถุงพลาสติกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
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)
วัตถุดิบหลักในการผลิตถุงพลาสติกคือ เม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยแหล่งที่มาของเม็ดพลาสติก
มี 2 แหล่งดังนี้
- จากในประเทศ มีผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น บริษัท เอสซีจี พลาสติกซ์ จ�ำกัด และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
- น�ำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จำ�กัด (มหาชน)

13

ทั้งนี้ พลาสติกแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติและการใช้งานแตกต่างกันดังแสดงในตาราง
ชนิดพลาสติก

คุณสมบัติ

ความหนา

การใช้งาน

LDPE (0.924g/cm3)

อ่อน ยืดได้มาก

7-30m (แผ่นฟิล์ม)
20-120m (แผ่นฟิล์ม)

แผ่นฟิล์มใสมาก ใช้ห่อสิ่งของ,
แผ่นฟิล์มที่หดตัวได้

LDPE (0.922 g/cm3)

อ่อน ความแข็งกระด้างสูง

40-100m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม

ถุงใส่ของ ถุงใส่ขยะ

LDPE (0.918 g/cm3)

อ่อน ความแข็งกระด้างและความ 100-300m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม
เหนียวสูง

ถุงใส่ของหนัก เช่น ผัก ผลไม้
แผ่นฟิล์มที่หดตัวได้

HDPE

ความกระด้างและความเหนียวสูง 8-100m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม
คุณสมบัติคล้ายกระดาษ

แผ่นฟิล์มที่ใช้รับแรงกระแทก ถุง
ใส่ของ, แผ่นฟิล์มห่อของ

PP

ความแข็งกระด้างและความ
เหนียวสูง

8-60m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม

แผ่นฟิล์มใสและเบามาก ใช้ห่อของ

PA11 และ 12

เหนียว ทนความร้อน

20-80m ถุงพลาสติก

ห่อไส้กรอก

EPS

อ่อน เป็นฉนวนความร้อนได้ดี

20-3000m

Wallpaper, ภาชนะที่ทนการ
กระแทก การโยน

ที่มา: กัลยา อุบลทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาวะอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก
การผลิตปิโตรเคมีในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเน้นตอบสนองอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งกลุม่ ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นหลัก ซึง่ เป็นซัพพลายเชนต่อ
เนื่องจากปิโตรเคมีขั้นปลายที่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเม็ดพลาสติก และสัดส่วนการใช้เม็ดพลาสติกร้อยละ 45 จะถูกใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ
อาทิ ถุงพลาสติก แผ่นฟิล์ม ขวดพลาสติก ฯลฯ และอีกประมาณร้อยละ 15 ถูกใช้ผลิตพลาสติกในงานก่อสร้าง อาทิ เฟอร์นิเจอร์พลาสติก ท่อน�้ำ
แผ่นหลังคา ประตูและหน้าต่างพลาสติก ฯลฯ จะเห็นว่ากว่าร้อยละ 60 ของความต้องการเม็ดพลาสติกทั้งหมดจะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจภายใน
ประเทศเป็นหลัก ในขณะทีป่ ระมาณกว่าร้อยละ 30 ของความต้องการใช้เม็ดพลาสติกจะเติบโตตามอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ซึง่ เป็น
เม็ดพลาสติกทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญในการผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ยานยนต์ซงึ่ ปัจจุบนั ประเทศไทยมีกำ� ลังการผลิต
ปิโตรเคมีขั้นต่าง ๆ ซึ่งเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการน�ำเข้า ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้ภายในประเทศอย่างเพียงพอ รวมถึงยังตอบสนอง
อุตสาหกรรมต่อเนือ่ งหลักของประเทศได้ นอกจากนี้ การผลิตผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมียงั สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ เห็นได้จากปริมาณการส่งออก
ปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 5.0 ล้านตันในปี 2554 เป็น 5.5 ล้านตันในปี 2559 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของก�ำลังการผลิตปิโตรเคมี
รวมของประเทศไทย(ที่มา: ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี : ทิศทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย 2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
จากรายงานภาวะอุตสาหกรรม ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสรุปภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 อุตสาหกรรม
พลาสติกภาพรวมปี 2561 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 และดัชนีการส่งสินค้าจะลดลงร้อยละ 1.2 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกจะเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 11.10 และมูลค่าการน�ำเข้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.42 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก และ
ความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศคูค่ า้ โดยเฉพาะในภูมภิ าคอาเซียน ประกอบกับราคาน�ำ้ มันซึง่ เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเม็ดพลาสติกปรับ
ตัวสูงขึ้น
ส�ำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2562 คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3-5 เนื่องจากประเทศไทยอาจได้รับประโยชน์
จากสงครามการค้า ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งการมองหาคู่ค้าในแถบอาเซียนมากขึ้น การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก คาด
ว่ามีมลู ค่า 4,529.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.50 เมือ่ เทียบกับปี 2561 ส่วนการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก คาดว่ามีมลู ค่า 4,953.65
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.00 เมื่อเทียบกับปี 2561
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จากดัชนีอตุ สาหกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติกของเดือนธันวาคม ปี 2561 นัน้ ภาคการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกมีการปรับตัวลดลงเมือ่ เทียบ
กับเดือนก่อนหน้า ตามทิศทางการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีการปรับตัวลดลง คาดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากข้อพิพาททางการค้าของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงแนวโน้มการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ท�ำให้ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าส�ำคัญหลายส่วนที่เกี่ยวพันกับสินค้าพลาสติก
ลดลง
จากรายงานภาวะอุตสาหกรรมประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลค่าการน�ำเข้าและส่งออก
เม็ดพลาสติก ณ มกราคม 2561 ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกอย่างต่อเนื่อง และยัง
คงสอดคล้องกับข้อมูลจากสถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทยเกีย่ วกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีโดยรวมของประเทศไทยในปี 2560 ว่าการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับปิโตรเคมีนั้นมีการขยายตัวร้อยละ 4.70 ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในภาพรวมมีแนวโน้มในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
ปิโตรเคมีมากขึ้น(ที่มา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : รายงานภาวะอุตสาหกรรม ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ) และจากรายงานการศึกษา
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในเดือนเมษายน 2561 ของส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปริมาณการจ�ำหน่าย
บรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศตั้งแต่ปี 2555-2559 มีแนวโน้มในการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคในประเทศส่วนใหญ่ยังคงมีความ
นิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเนื่องจากมีราคาถูกและสะดวกและในปี 2560 ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกยังคงเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนใหญ่เป็น
อันดับสองของตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ ดังนัน้ การขยายตัวของตลาดกลุม่ นีย้ งั คงมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ในอนาคต (ทีม่ า: ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม:รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เดือนเมษายน 2561)
นอกจากนี้ จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า และส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ราคา
เม็ดพลาสติกที่จ�ำหน่ายในประเทศ จะมีความผันแปรตามอุปสงค์และอุปทานของเม็ดพลาสติกและราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลก โดยตั้งแต่ปี 2555
ถึงเดือนมิถุนายน 2561 ราคาจ�ำหน่าย HDPE จะเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบราคาเพิ่มขึ้นและลดลงประมาณ 5 บาทของราคาจ�ำหน่ายที่ 50 บาทต่อ
กิโลกรัม และส�ำหรับราคาจ�ำหน่าย PP มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงปลายปี 2560 โดยในเดือนมิถุนายน 2561 ราคาจ�ำหน่ายในประเทศ
อยู่ที่ประมาณ 47.50 บาทต่อกิโลกรัม ในส่วนของรายละเอียดสถิติราคาเม็ดพลาสติกภายในประเทศและต่างประเทศมีดังนี้

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

ด้านสถิติปริมาณการผลิตและปริมาณการจำ�หน่ายแบ่งตามประเภทบรรจุภัณฑ์ ปี 2555-2559 มีรายละเอียดดังนี้

ที่มา: สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

16 รายงานประจำ�ปี 2561

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรมพลาสติกไทย สำ�นักดัชนีเศรษฐกิจการค้าและสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน

อย่างไรก็ตามแม้วา่ จะมีการรณรงค์การใช้พลาสติกกันอย่างกว้างขวาง แต่ตามข้อมูลอ้างอิงจากกระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพลาสติก
ปี 2562 คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3-5 เนื่องจากประเทศไทยอาจได้รับประโยชน์จากสงครามการค้า ราคาน�้ำมันดิบใน
ตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งการมองหาคู่ค้าใน แถบอาเซียนมากขึ้น การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก คาดว่ามีมูลค่า 4,529.79 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก คาดว่ามีมูลค่า 4,953.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.00 เมือ่ เทียบกับปี 2561 ซึง่ ผลกระทบทีจ่ ะมายังตลาดอุตสาหกรรมพลาสติกยังคงใช้เวลาอีกสักระยะ และอุตสาหกรรมควรปรับตัวโดยการ
ใช้ นวัตกรรม ต่างๆมาทดแทนหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกต่อไป
พร้อมกันนี้ยังจะเห็นได้จากข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาว่า แนวโน้มการผลิตและความต้องการใช้เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเกิดแรงกดดันจากภาคส่วนต่างๆ
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ตลาดถุงพลาสติก
อุตสาหกรรมถุงพลาสติกพัฒนาขึ้นในประเทศไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ลงทุนประกอบการ
และเลิกกิจการได้ง่าย สถานที่ผลิตหรือโรงงานใช้ตึกแถวขนาดเพียง 1-2 คูหา ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ใช้แรงงานราคาถูกที่ไม่
ต้องมีความช�ำนาญพิเศษ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาวิธีการผลิตและการควบคุมเครื่องจักรได้จากผู้ขายเครื่องจักร และสามารถจ้างฝึกแรงงานเข้า
ท�ำงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่มีราคาเครื่องละไม่เกิน 1 ล้านบาท ปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องจักรผลิต
ถุงพลาสติกได้ แต่คณ
ุ ภาพเครือ่ งจักรยังไม่เทียบเท่าเครือ่ งจักรทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศและการทีอ่ ตุ สาหกรรมถุงพลาสติกใช้เงินลงทุนต�ำ่ เทคโนโลยี
การผลิตไม่ซับซ้อน และใช้แรงงานมาก นักลงทุนต่างชาติจึงได้ย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศเข้ามา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาค่าจ้างแรงงานสูงในประเทศของตน ท�ำให้การผลิตของอุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยจ�ำนวนมากเป็นการผลิตเพื่อส่ง
ออกและผลิตภัณฑ์ถงุ พลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกทีม่ ปี ริมาณการผลิตสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดอืน่ ๆ ทัง้ หมด
โดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดในประเทศ แต่ถุงพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าการผลิตรวมและส่วนต่างก�ำไร
(ProfitMargin) ต�่ำ 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
วัตถุดบิ เช่น แผ่นหรือฟิลม์ พลาสติก มาแปรรูปโดยการเปลีย่ นรูปร่าง ในจ�ำนวนโรงงานทัง้ หมดนี้ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติกกว่า 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�ำทั่วประเทศ (ข้อมูลจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมถุงพลาสติก
• สำ�หรับตลาดภายในประเทศ
- การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตในอัตราลงลง แม้วา่ ทีผ่ า่ นมาอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2551-2555 ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีอัตราการเติบโตถึง 7% ต่อปี และเริ่ม
ชะลอตัวลงเหลือ 3% ต่อปี ในช่วงปี 2556-2560 ข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์ และแนวโน้มในปัจจุบัน จากกระแสรักษ์โลก
และการรณรงค์ของภาครัฐและภาคเอกชน ท�ำให้การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมีแนวโน้มลดลงไปอีก
- การเติบโตของอุตสาหกรรมอืน่ ทีต่ อ้ งใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหาร ในส่วนของสินค้าแช่แข็งทีแ่ นวโน้ม
การเติบโตเพิ่มขึ้น และในส่วนของอาหารส�ำเร็จรูปที่ผู้จ�ำหน่ายจะเน้นคุณภาพ ความสดความสะอาด ซึ่งจะต้องมีการบรรจุใน
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำเพื่ออาหารโดยเฉพาะ เป็นต้น จากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่กล่าวข้างต้น จะส่งผลท�ำให้ปริมาณการใช้ถุง
พลาสติกเพิ่มขึ้น
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- การเติบโตของอุตสาหกรรมอืน่ ทีต่ อ้ งใช้เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สนับสนุนอุตสาหกรรมนัน้ ๆ เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมีความต้องการต่อเนื่อง ท�ำให้ราคาวัตถุดิบยังคงไม่มีการปรับตัวลดลงแต่อย่าง
ใด อย่างไรก็ตามมาตรการของภาครัฐและเอกชนในปี 2561 แม้วา่ ในระยะสัน้ จะส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการไม่มากนัก เนือ่ งจาก
คนไทยมีการใช้ถุงพลาสติกปีละ 7 พันล้านใบ แต่หากภาครัฐปฏิบัติตามเป้าหมายได้ส�ำเร็จในการน�ำพลาสติกกลับมาใช้หลังการ
บริโภค 60% ประกอบกับกระแสการลดการใช้พลาสติกแบบครัง้ เดียว จะส่งผลกระทบต่อผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแบบพืน้ ฐาน
แบบบริโภคครั้งเดียว (single use) อย่างถุงหูหิ้ว ขวดน�้ำพลาสติกแบบพื้นฐาน จากปริมาณการใช้ที่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในอนาคต
- ราคาของบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น เช่น กล่องกระดาษที่เคลือบเพื่อใช้ในการบรรจุอาหารซึ่งหากมีการผลิตในปริมาณมากจนถึงจุด
คุ้มทุน ท�ำให้ราคากล่องกระดาษเคลือบดังกล่าวมีราคาถูกลงมาก อาจจะมีผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกมา
ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นได้ เป็นต้น
- การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนก�ำลังคน ซึ่งจะท�ำให้มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตลดลงได้
- มีการปรับตัวลดลง ในการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และมีการใช้เพิ่มขึ้นพลาสติกแบบอ่อนตัว (flexible packaging)
ที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีก�ำไรขั้นต้นราว 20% ในขณะที่ก�ำไรขั้นต้นของพลาสติกแบบพื้นฐานมีก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่ 5-10% ซึ่งควร
น�ำนวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น นวัตกรรมควบคุมความชื้นในบรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์
การผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือใช้เม็ด bio-plastic เพื่อขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ในต่างประเทศได้มีการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากพลาสติก bio หรือ พลาสติกชีวภาพ โดยยุโรปตะวันตกเป็นผู้บริโภค
พลาสติกชีวภาพรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาค โดยในปี 2560 มีปริมาณการใช้พลาสติกชีวภาพถึง 500,000 ตัน หรือครึ่งหนึ่งของ
ความต้องการทั่วโลก คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยปี 2556 - 2560 ราว 18% ปัจจัยของการเติบโตนั้นมาดจากการได้รับการ
สนับสนุนจากกฎระเบียบภาครัฐและความตระหนักและความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของประชาชน โดยยุโรปพร้อมประกาศยกเลิก
การใช้พลาสติกแบบ single-use ภายในปี 2568

(ที่มา: EIC ธนาคารไทยพาณิชย์)
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• สำ�หรับตลาดภายนอกประเทศ
- ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการส่งออกเม็ดพลาสติกซึง่ เป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญทีใ่ ช้ในการผลิตถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 40 – 50 ของก�ำลัง
การผลิตในประเทศ โดยมีประเทศจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งในอนาคต แนวโน้มความต้องการเม็ดพลาสติกจากประเทศจีนจะ
เพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว อาจส่งผลให้วัตถุดิบในประเทศขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นได้
- การน�ำเข้าถุงพลาสติกคุณภาพต�่ำจากประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีความตื่นตัวเกี่ยวกับกระแส
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ อย่างมาก จึงมีความสนใจทีจ่ ะลดปริมาณการใช้ถงุ พลาสติกซึง่ ย่อยสลายได้ยาก ท�ำให้เกิดภาวะขยะล้น
โลก โดยการเก็บภาษีพลาสติก และน�ำพลาสติกมาผ่านกระบวนการ Recycle เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด แต่ผลิตภัณฑ์จาก
พลาสติกยังคงมีบทบาทที่สำ� คัญในชีวิตประจ�ำวัน เนื่องจากการผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกนั้นมีความยืดหยุ่นสูงสามารถน�ำไป
ผลิตเป็นรูปร่างได้หลากหลาย น�ำ้ หนักเบา และสะดวกในการขนส่ง มากกว่าวัสดุจากธรรมชาติ เช่น แก้ว ไม้ ท�ำให้ในอนาคตบรรจุ
ภัณฑ์ที่ท�ำจากพลาสติกไม่น่าจะมีอัตราการใช้ลดลง และอีกแนวทาง คือ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการ
พัฒนา “พลาสติกชีวภาพ” หรือ Bioplasticในปัจจุบันองค์กรต่างๆ จากหลายประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงผลเสียจากภาวะขยะ
พลาสติกล้นโลก เนื่องจากถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ยาก ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน จึงมีความพยายามคิดค้นวัตถุดิบ
ที่ใช้ผลิตถุงพลาสติกซึ่งสามารถย่อยสลายได้เร็วขึ้น
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตถุงพลาสติกชีวภาพนัน้ ยังเป็นอุตสาหกรรมทีค่ อ่ นข้างใหม่ เทคโนโลยีทใี่ ช้ในการผลิตในปัจจุบนั ให้ผลผลิต
ซึง่ มีตน้ ทุนสูงกว่าถุงพลาสติกทัว่ ไป การใช้งานจึงยังไม่แพร่หลายนัก แนวโน้มในอนาคตนัน้ การทีผ่ คู้ นให้ความสนใจกับผลกระทบทีเ่ กิดกับสิง่ แวดล้อม
เพิม่ มากขึน้ ถุงพลาสติกทัว่ ไปทีใ่ ช้กนั อยูจ่ ะถูกแทนทีโ่ ดยถุงพลาสติกชีวภาพ จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมให้มศี กั ยภาพเพียงพอ สามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ ซึง่ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพถุงพลาสติกชีวภาพจ�ำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือจากทัง้ ผูซ้ อื้ และผูข้ าย โดยผูซ้ อื้ เองต้องทดสอบสินค้า
และให้ความคิดเห็นกับผูผ้ ลิตเพือ่ ให้ผผู้ ลิตน�ำไปพัฒนาและปรับปรุงวิธกี ารผลิตต่อไป แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างถุงพลาสติกทีผ่ ลิต
จากพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) และถุงพลาสติกทีผ่ ลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลนี ในตารางทีด่ า้ นล่าง (ทีม่ า ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม:รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เดือนเมษายน 2561)
ปัจจัย

ถุงพลาสติกชีวภาพ

ถุงพลาสติกทั่วไป

1. วัตถุดิบ

สังเคราะห์จากธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด หรือมันส�ำปะหลัง

ได้จากการกลั่นน�้ำมันดิบ

2. คุณสมบัติ

มีความเหนียว ความยืดหยุ่น และทนความร้อนน้อยกว่า

3. การย่อยสลาย

ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยใช้เวลาประมาณ 6-12
เดือน
ราคาสูงกว่า เพราะราคาวัตถุดิบสูงกว่า ประมาณ 2-3 เท่า

มีความเหนียว ความยืดหยุ่น และทนความร้อนได้
มากกว่า
ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหรือต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลาย
ราคาถูกกว่า

4. ราคา
5. กลุ่มลูกค้า

20 รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัทที่มีนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริษัทที่ต้องส่งออก
สินค้าไปยังประเทศแถบยุโรป

บริษัททั่วไปที่ไม่ต้องการเพิ่มต้นทุน

ปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้ผลิตถุงพลาสติกกว่า 3,000 โรงงานตามข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยแต่ละบริษัทมีขนาดฐานทุน
จดทะเบียนและช�ำระแล้วแตกต่างกันมาก และจากข้อมูลของ BOL ที่เปรียบเทียบแต่ละบริษัทจากฐานข้อมูลทุนช�ำระแล้วที่ใกล้เคียงกับของบริษัท
จะสามารถสรุปได้ดังนี้
1. บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จ�ำกัด			
2. บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)		
3. บริษัท พรีม่า พลาสติก จ�ำกัด			
4. บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี่ จ�ำกัด		
5. บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลิแบค จ�ำกัด			
6. บริษัท เพรส โฮม อินดัสทรี่ จ�ำกัด			
7. บริษัทนารายณ์แพค จ�ำกัด				

ผลิตและค้าปลีก และค้าส่ง บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆ
ผลิตและส่งออกถุงและหลอด และผลิตและขายในประเทศ
ผลิตและจ�ำหน่ายถุงพลาสติก
ผลิตถุงพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก วัตถุดิบและผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์พลาสติก
น�ำเข้า ผลิตและจ�ำหน่ายถุงพลาสติก
ผลิตถุงพลาสติก

ซึ่งมีรายละเอียดฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
ข้อมูลงบ
การเงิน

สินทรัพย์
รวม

หนี้สิน
รวม

ส่วนผู้ถือ
หุ้น

ทุนช�ำระ
แล้ว

รายได้จากการ
จ�ำหน่าย

ก�ำไร
สุทธิ

1.บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ ผลิตและค้าปลีก และ
ค้าส่ง บรรจุภัณฑ์
ไวด์ล จ�ำกัด
พลาสติกต่างๆ

ปี 2560

263.24

39.76

223.48

214.00

468.56

2.74

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายถุง
2.บริษัท ไทย
อุตสาหกรรมพลาสติก พลาสติกและฟิล์มยืด
(1994) จ�ำกัด (มหาชน) ห่อหุ้มอาหาร

ปี 2561

345.77

49.44

296.32

135.00

551.83

23.83

3.บริษัท ทานตะวัน
อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน)

ผลิตและส่งออกถุง
และหลอด และผลิต
และขายในประเทศถุง
และหลอด

ปี 2561

2,064.31

399.40

1,664.91

80.00

3,086.47

258.39

4.บริษัท พรีม่า
พลาสติก จ�ำกัด

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายถุง
พลาสติก

ปี 2559

408.91

82.30

326.61

200.00

801.58

32.85

ปี 2560

870.03

559.36

310.37

250.00

976.86

27.17

ปี 2560

1,450.92

495.14

955.78

160.00

1,414.02

81.00

7.บริษัท เพรส โฮม อิน น�ำเข้า ผลิตและ
จ�ำหน่ายถุงพลาสติก
ดัสทรี่ จ�ำกัด

ปี 2560

370.93

147.79

223.14

300.00

203.41

(15.90)

8.บริษัท นารายณ์แพค ผลิต
ถุงพลาสติก
จ�ำกัด

ปี 2560

1,517.22

501.19

1,016.04

100.00

2,142.01

189.93

ชื่อบริษัท

การประกอบธุรกิจ

5.บริษัท เวิลด์ แพคเกจ ผลิต
ถุงพลาสติก
จิ้ง อินดัสตรี้ จ�ำกัด
6.บริษัท ยูนิเวอร์แซล
โพลิแบค จ�ำกัด

ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก
วัตถุดิบและ
ผลพลอยได้จาก
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก BOL และงบการเงินของบริษัท
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อุตสาหกรรมฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
ปัจจุบันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทฟิล์มที่มีการใช้งานแพร่หลายใน
อุตสาหกรรมนี้ คือ ฟิล์มหดและฟิล์มยืด ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นฟิล์มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่การใช้งานนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ฟิล์มหด หรือ Shrink Film เป็นชื่อที่มาจากคุณลักษณะของฟิล์ม คือ ฟิล์มชนิดนี้จะหดตัวเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งอาจเป็นความร้อนจาก
กระบวนการผลิต หรือความร้อนจากลมร้อน ฟิล์มหดส่วนใหญ่ท�ำจากพลาสติกประเภท โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride-PVC) หรือ
โพลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต�่ำ (Low Density Polyethylene-LDPE) ที่ถูกจัดเรียงโมเลกุล ระหว่างขั้นตอนการผลิตฟิล์ม เพื่อให้สามารถหด
กลับได้เมื่อโดนความร้อน ในการใช้งานฟิล์มหด ผู้ใช้งานมีความจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความหนา ความเหนียว ความแข็งแรงของ
รอยซีล ความใส อุณหภูมิ และระยะเวลาของความร้อนให้เหมาะสมกับฟิล์มนั้นด้วย มิเช่นนั้น อาจเกิดปัญหาการแตกขาดของเนื้อฟิล์มหรือการยับ
ซึ่งท�ำให้สินค้าที่ถูกห่อหุ้มอยู่ดูไม่สวยงาม
ฟิล์มยืด หรือ Stretch Cling Film คือ ฟิล์มพลาสติกประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะ คือ ความเหนียว และความสามารถในการยืดตัว
สูง โดยฟิล์มชนิดนี้จะสามารถเกาะติดกันเองได้ เมื่อดึงฟิล์มให้ตึงหรือยืดฟิล์มออกเล็กน้อย ลักษณะคล้ายมีกาวบางๆอยู่ด้านใน ท�ำให้สะดวกในการ
ใช้ห่อหรือรัดสินค้า และเนื่องจากฟิล์มประเภทนี้ไม่มีความร้อนมา เกี่ยวข้องในการใช้งานเหมือนฟิล์มหด จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับการห่อ
สินค้าสด เช่น ผักหรือผลไม้ ในปัจจุบันเม็ดพลาสติกที่นิยมน�ำมาผลิตเป็นฟิล์มยืดได้แก่ โพลิเอทธีลีน (Polyethylene-PE) โพลิไวนิล คลอไรด์
(Polyvinyl Chloride-PVC) และโพลิโพรพิลนี (Polypropylene-PP) สําหรับคุณสมบัตสิ ำ� คัญของฟิลม์ ยืดทีผ่ ใู้ ช้งานไม่ควรมองข้าม คือ ความสามารถ
ในการยืดตัว แรงยืด ความยืดหยุน่ ของฟิลม์ การต้านทานแรงดึง รวมไปถึงอัตราการซึมผ่านของไอน�ำ้ และอากาศ โดยขึน้ อยูก่ บั ชนิดของสินค้าทีบ่ รรจุ
อยู่ด้านใน
จากประโยชน์ของฟิล์มยืด ที่สามารถน�ำมาใช้ห่อหุ้มอาหารได้ จึงเป็นที่นิยมและน�ำมาใช้และมีการเรียกชื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน
เป็น ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
ปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้น�ำเข้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร จ�ำนวน 10 รายและผู้ผลิตฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร จ�ำนวนรวม 3 รายได้รับใบอนุญาต
มอก. 1136-2536 จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
1. บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 			
ผู้ผลิตและผู้น�ำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิต
3. บริษัท ควิค แพ็ค แปซิฟิค จ�ำกัด 				
ผู้ผลิต
4. บริษัท เทอริเนกซ์ สยาม จ�ำกัด 				
ผู้น�ำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
5. บริษัท สยาม โมเดิร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด 			
ผู้น�ำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
6. บริษัท ศรีโชคชัย ซูเปอร์มาเกต จ�ำกัด 			
ผู้น�ำเข้าจากสาธารณรัฐเกาหลี
7. บริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จ�ำกัด 			
ผู้น�ำเข้าจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
8. บริษัท เวิลด์ แพค ซิสเต็มส์ จ�ำกัด 				
ผู้น�ำเข้า
9. บริษัท เดโชโกรเวอรี่ จ�ำกัด 				
ผู้น�ำเข้า
10. บริษัท ไดอะเมอร์แชนไดส์ จ�ำกัด 				
ผู้น�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
11. บริษัท ชินโชวาเทรดดิ้ง จ�ำกัด 				
ผู้น�ำเข้า
ปัจจุบันศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำพิพากษาให้ล้มละลาย
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556
12. บริษัท อาโกรเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 			
ผู้น�ำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
13. บริษัท เอส.เค.แอล จ�ำกัด 				
ผู้น�ำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
14. บริษัท พรศรี จ�ำกัด 					
ผู้น�ำเข้า
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ซึ่งมีรายละเอียดฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
ข้อมูลงบ
การเงิน

สินทรัพย์
รวม

หนี้สิน
รวม

ส่วนผู้ถือ
หุ้น

ทุนช�ำระ
แล้ว

รายได้จากการ
จ�ำหน่าย

ก�ำไร
สุทธิ

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
วัสดุท�ำด้วยพลาสติก

ปี 2560

2,561.51

2,058.53

502.97

300.00

3,388.49

5.34

2.บริษัท ไทย
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายถุง
อุตสาหกรรมพลาสติก พลาสติกและฟิล์มยืด
(1994) จ�ำกัด (มหาชน) ห่อหุ้มอาหาร

ปี 2561

345.77

49.44

296.32

135.00

551.83

23.83

ชื่อบริษัท
1.บริษัท เอ็มเอ็มพี
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

การประกอบธุรกิจ

3.บริษัท ควิค แพ็ค
แปซิฟิค จ�ำกัด

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
พิล์มพลาสติกม้วน

ปี 2560

367.40

235.63

131.76

95.00

548.65

2.37

4.บริษัท เทอริเนกซ์
สยาม จ�ำกัด

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
ฟอยล์ห่ออาหาร

ปี 2560

334..48

44.20

290.28

120.00

370.43

67.03

5.บริษัท สยาม โมเดิร์น การขายส่งบรรจุภัณฑ์
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด ชนิดใช้ในทาง
อุตสาหกรรม

ปี 2560

19.49

12.96

6.53

1.00

62.51

1.00

6.บริษัท ศรีโชคชัย ซู
เปอร์มาเกต จ�ำกัด

จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค

ปี 2560

49.61

10.27

39.34

1.00

307.67

3.11

7.บริษัท เอส.ซี.ยอห์น
สัน แอนด์ ซัน จ�ำกัด

จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค – น�ำเข้า,
ค้าส่ง

30 มิ.ย.
2560

2,318.23

1,242.96

1,075.27

35.40

4,136.64

693.15

8.บริษัท เวิลด์ แพค
ซิสเต็มส์ จ�ำกัด

ส่งออกเครื่องปรุงรส
ขายส่ง – ส่งออก,
ค้าส่ง

30 มิ.ย.
2560

84.89

23.16

61.73

6.00

230.47

7.98

9.หจก. เดโชโกรเวอรี่

จ�ำหน่ายสินค้า
เบ็ดเตล็ด

ปี 2560

138.56

10.30

128.27

2.00

92.59

8.17

10.บริษัท ไดอะเมอร์
แชนไดส์ จ�ำกัด

ขายข้าว, อาหารแช่
แข็ง, อาหารแห้ง,
อาหารกระป๋องและ
เครื่องดื่ม

31 มี.ค.
2560

313.80

212.67

101.12

20.00

1,541.67

22.05

11.บริษัท อาโกรเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด

น�ำเข้าจ�ำหน่าย
เคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นที่
มีลักษณะคล้ายกัน
– น�ำเข้า, ส่งออก

ปี 2560

0.64

0.01

0.64

2.00

1.10

(0.56)

12.บริษัท เอส.เค.แอล ค้าฟีล์มยืดห่อหุ้ม
จ�ำกัด
สิ่งของ อาหารและ
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำมาจาก
พลาสติก โฟม
ทุกชนิด

ปี 2560

11.00

2.82

8.18

0.50

36.86

3.31

13.บริษัท พรศรี จ�ำกัด จัดจ�ำหน่ายและส่ง
ออกสินค้าโฟม,
ฟีล์มหุ้มห่อ

ปี 2560

0.19

13.89

(13.69)

125.00

0.00

(0.75)

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก BOL และงบการเงินของบริษัท

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้มิได้เป็นความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ ดังนั้นปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทมิได้รับทราบในขณะนี้ หรือที่
บริษัทเห็นว่าเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญในปัจจุบัน อาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ หรือผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ในอนาคตได้
อนึ่ง ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยค�ำว่า “เชื่อว่า” “คาดว่า” “เห็นว่า” “อาจ
จะ” “มีแผนการ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้น หรือค�ำหรือข้อความอืน่ ใดในลักษณะท�ำนองเดียวกัน หรือการคาดการณ์เกีย่ วกับแผนการประกอบธุรกิจ
ผลการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐบาล และอื่น ๆ เป็นการคาดการณ์ถึง
เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนได้
ปัจจัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของ บริษทั ตลอดจนผลตอบแทน
จากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
1) ความเสี่ยงจากการบริหารลูกหนี้จากลักษณะของลูกหนี้ที่เป็นรายย่อยและเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีเอกสารทางการเพื่อการยืนยันตัวตน
รายละเอียดความเสี่ยง : สืบเนื่องจากลักษณะการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่กระจายตัวมาก ซึ่งลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ใน
รูปแบบของลูกค้ารายย่อย เช่น แม่คา้ ในตลาด หรือเป็นร้านขายของขนาดเล็ก เป็นต้น และบางรายเป็นลูกค้าทีไ่ ม่มี และ/หรือ ไม่ยนิ ยอมมอบเอกสาร
ทางการเพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของลูกหนี้ สาเหตุที่ไม่ยินยอมมอบเอกสารยืนยันตัวตนเนื่องจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกลุ่มดังกล่าว ไม่นิยม
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถฟ้องร้องในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดช�ำระได้ โดยรายละเอียดของเอกสารยืนยันตัวตนลูกค้าที่มี
เอกสารและไม่มีเอกสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายการ

จ�ำนวน
(ราย)

ลูกหนี้คงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จ�ำนวนเงิน
%
(ลบ.)

%

1. นิติบุคคล

15

0.49

1.63

3.38

2. ร้านค้าและบุคคล –มีเอกสารทางการ

963

31.17

23.33

48.33

3.1 ชื่อทางการถูกต้อง

672

21.75

6.72

13.92

3.2 อยู่ระหว่างตรวจสอบชื่อทางการ

1,426

46.15

16.53

34.24

14

0.45

0.06

0.14

รวมลูกค้าที่อยู่ระหว่างการขอเอกสารทางการ (ข้อ 3.)

2,112

68.35

23.32

48.30

รวมทั้งหมด

3,090

100.00

48.28

100.00

3. ร้านค้าและบุคคล –ระหว่างขอเอกสารทางการ

3.3 ลูกค้าเงินสด
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การด�ำเนินการจัดการความเสี่ยง :บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนในการพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า ซึ่งบริษัทจะเน้นกับทีมการ
ขายให้ติดตามการเรียกช�ำระหนี้จากลูกหนี้ หากลูกค้ารายใดมีแนวโน้มหรือมีสัญญาณที่จะไม่สามารถช�ำระหนี้ ทีมการขายจะแจ้งให้หัวหน้าสายและ
ผู้บริหารรับทราบ และด�ำเนินการส่งทีมการขายเข้าพบกับลูกค้ารายดังกล่าวทันที รวมถึงการพิจารณาหยุดการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า หรือ งด
ขายเชื่อเปลี่ยนเป็นขายเงินสดและทยอยผ่อนช�ำระหนี้ที่คงค้างอยู่ นอกจากนี้ ที่ผ่านมา การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นการให้สินเชื่อกับ
ลูกค้าที่มีการติดต่อและซื้อขายกับบริษัทอย่างต่อเนื่องประกอบกับการที่พนักงานขายของบริษัทเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นประจ�ำตามช่วงเวลาที่บริษัท
ก�ำหนดไว้ ท�ำให้สดั ส่วนของลูกหนีท้ จี่ ะเกิดปัญหากับบริษทั มีอตั ราทีต่ ำ�่ ดังจะเห็นได้จากยอดลูกหนีก้ ารค้าทีม่ อี ายุคา้ งมากกว่า 3 เดือนขึน้ ไปของบริษทั
ทีม่ ยี อดมูลค่าค้างรวมน้อยมากเมือ่ เทียบยอดมูลค่าค้างรวมต่อยอดลูกหนีก้ ารค้าสุทธิ และส�ำหรับลูกค้าในกรณีทบี่ ริษทั ไม่มเี อกสารทางการเพือ่ ยืนยัน
ตัวตน หากเกิดกรณีฟ้องร้องเพื่อด�ำเนินคดีเรียกช�ำระค่าสินค้า บริษัทได้ด�ำเนินการปรึกษาทนายและได้ข้อสรุปว่าถึงแม้ว่าไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน
อย่างเป็นทางการเช่น ส�ำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น บริษัทยังคงสามารถใช้เอกสารอื่นที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัท เช่น ใบส่งของ รูปถ่ายของ
ร้านค้า รายละเอียดจากธนาคารที่ลูกค้าใช้ช�ำระค่าสินค้า และพยานบุคคล เป็นต้น ในการยืนยันตัวตนลูกค้าได้เช่นกัน บริษัทจึงเชื่อว่าการเรียกช�ำระ
หนี้จากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมิได้เป็นอุปสรรคใดๆ ทั้งนี้อาจจะมีข้อจ�ำกัดในความล่าช้าและต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารต่างๆเท่านั้น
2) ความเสี่ยงจากวัตถุดิบหลักมีราคาผันแปรตามราคาตลาดโลก
รายละเอียดความเสีย่ ง : วัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตถุงพลาสติกและฟิลม์ ยืดห่อหุม้ อาหาร คือ เม็ดพลาสติกซึง่ เป็นสินค้าโภคภัณฑ์
(Commodities) และมีความผันแปรสอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานของราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกทั้งนี้ราคาเม็ดพลาสติกภายในประเทศอาจไม่
แปรผันตามราคาน�ำ้ มันดิบเพียงอย่างเดียว เนือ่ งจากยังมีปจั จัยอืน่ ๆทีอ่ าจส่งผลกับราคาเม็ดพลาสติกภายในประเทศอาทิเช่น อัตราแลกเปลีย่ น ระดับ
การแข่งขันในตลาด เป็นต้น ในส่วนของรายละเอียดราคาเม็ดพลาสติกในปี 2561 ปรากฏดังนี้
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ส�ำหรับการด�ำเนินงานของบริษัท เมื่อราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นบริษัทจะปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามราคาของวัตถุดิบ
ทีส่ งู ขึน้ โดยบริษทั จะมีชว่ งเวลาให้ลกู ค้ารายใหญ่ทซี่ อื้ อย่างต่อเนือ่ ง สามารถซือ้ ผลิตภัณฑ์ในราคาเดิมได้หนึง่ รอบใบสัง่ ของและในปริมาณทีจ่ ำ� กัดตาม
ปริมาณที่ลูกค้ารายนั้นสั่งซื้อเป็นประจ�ำ ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับราคาจ�ำหน่ายได้ตามราคาจ�ำหน่ายใหม่ได้
การด�ำเนินการจัดการความเสี่ยง : การให้ราคาเก่าและการแจ้งปรับราคาขึ้นในแต่ละรอบที่ราคาเม็ดพลาสติกขยับตัวขึ้นเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติทางการค้าขายของบริษัทและลูกค้ามานานนับ 20 ปีซึ่งลูกค้ามีความเข้าใจเป็นอย่างดีในประเด็นดังกล่าว บริษัทจึงสามารถปรับราคาได้ทันที
ที่ราคาเม็ดพลาสติกขยับตัวเปลี่ยนแปลงจึงส่งผลให้การปรับราคามิใช่อุปสรรคของบริษัท ทั้งนี้การแจ้งปรับราคาอาจมิได้ปรับทันทีหากสภาวะตลาด
และระดับการแข่งขันไม่อำ� นวยต่อการปรับราคา อย่างไรก็ตาม บริษทั สามารถควบคุมและป้องกันความเสีย่ งประเด็นดังกล่าวได้โดยการแจ้งปรับราคา
ในเวลาที่เหมาะสมและการผูกสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด
3) ความเสี่ยงจากการยกเลิกค�ำสั่งซื้อและหาสินค้าอื่นทดแทน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่เพียงพอ
รายละเอียดความเสี่ยง : สืบเนื่องจากการที่สินค้าถุงพลาสติกเป็นสินค้าทีส่ ามารถหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด และเป็นสินค้าที่มีการบริโภค
อย่างแพร่หลาย ซึ่งผลการด�ำเนินงานของบริษัทก็เติบโตสอดคล้องกับปริมาณการใช้งานของลูกค้า โดยปัจจุบันในปี 2561 บริษัทใช้ก�ำลังการผลิต
ถุงพลาสติกในอัตรา 64% - 90% ซึ่งแปรผันตามแต่ละช่วงเวลา โดยค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้ก�ำลังการผลิตของบริษัทส�ำหรับปี 2561 อยู่ที่ 79%
ส่งผลให้กำ� ลังการผลิตในบางช่วงและบางกลุม่ สินค้าอาจไม่เพียงพอต่อการขาย ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งทีล่ กู ค้าจะยกเลิกค�ำสัง่ ซือ้ และเปลีย่ นไปซือ้ สินค้า
จากผู้ผลิตรายอื่นๆ
การด�ำเนินการจัดการความเสี่ยง : อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ด�ำเนินการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยการส่งทีมขายและการตลาดเข้าพบ
ลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อรับค�ำสั่งซื้อและส�ำรวจความต้องการของตลาด ส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมั่น ไว้วางใจ และประทับใจในคุณภาพสินค้าและ
บริการของบริษัท ดังนั้นในบางช่วงเวลาสินค้าของบริษัทอาจจะไม่เพียงพอต่อการจ�ำหน่าย ลูกค้าก็ยังไม่สั่งซื้อสินค้าจากเจ้าอื่นเข้ามาจ�ำหน่าย
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านนี้ จึงด�ำเนินการขยายก�ำลังการผลิตโดยการสร้างอาคารโรงงานใหม่ เพิ่มเครื่องจักรการผลิต
และจัดหาบุคลากรในสายการผลิตเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการซื้อของลูกค้า รวมถึงบริษัทได้ปรับปรุงแผนการผลิตเพื่อจัดเตรียมสต็อกสินค้า
ไว้อีกส่วนหนึ่งด้วย
4) ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานขายและบุคคลที่บริษัทว่าจ้างภายนอกช่วยท�ำงานขาย
รายละเอียดความเสี่ยง : บริษัทมีนโยบายการขายสินค้าและให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ดังนั้นจึงมีการใช้พนักงานขายเป็นจ�ำนวนมาก
เพือ่ เข้าพบลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ รับค�ำสัง่ ซือ้ และส�ำรวจความต้องการของตลาด รวมถึงการแจ้งหนีแ้ ละการรับช�ำระหนีจ้ ากลูกค้าด้วย ดังนัน้ บริษทั
จึงมีการว่าจ้างพนักงานขายทั้งในรูปแบบของพนักงานขายของบริษัท และ พนักงานขายที่ว่าจ้างจากภายนอก (Outsources) ซึ่งพนักงานขาย
ที่ว่าจ้างจากภายนอกจะได้รับค่าจ้างในรูปแบบค่าคอมมิชชั่นเท่านั้น โดยค่าคอมมิชชั่นจะถูกคิดค�ำนวณในหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกันกับพนักงาน
ขายของบริษัท ในส่วนของโครงสร้างการด�ำเนินงานของฝ่ายขาย พนักงานขายของบริษัทจะรับผิดชอบพื้นที่การขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ส่วนพนักงานขายที่ว่าจ้างจากภายนอกจะรับผิดชอบพื้นที่เขตต่างจังหวัด ดังนั้นทั้งพนักงานขายของบริษัทและพนักงานขายที่ว่าจ้างจากภายนอก
จะเป็นผู้ที่เก็บรักษาเงินสดและเช็คสั่งจ่ายจากลูกค้า จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตของพนักงานของบริษัทและพนักงานขายที่ว่าจ้างจาก
ภายนอกได้
การด�ำเนินการจัดการความเสี่ยง : อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงก�ำหนดนโยบายในการ
ด�ำเนินงานของฝ่ายขายไว้อย่างชัดเจน โดยก�ำหนดให้พนักงานขายทุกคนทั้งที่สังกัดบริษัทและว่าจ้างจากภายนอกต้องน�ำฝากเงินสดที่รับจากลูกค้า
เข้าบัญชีบริษทั ทันที และในกรณีทเี่ ป็นเช็คสัง่ จ่ายก�ำหนดให้รบั เป็นเช็ค Account Payee เข้าชือ่ บริษทั เท่านัน้ ห้ามมิให้รบั เช็คขีดคร่อมหรือเช็คเงินสด
เป็นอันขาด และสนับสนุนให้ลูกค้าโอนเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ตแทนที่การจ่ายเงินสดหรือเช็ค นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้ส่งรายละเอียดข้อมูลการน�ำ
ฝากเงิน (ข้อมูลการรับช�ำระจากลูกค้ารายตัว) ให้ฝา่ ยบัญชีทนั ที ผ่านทาง Line หรือ Email หรือช่องทางอืน่ ๆทีม่ หี ลักฐานเป็นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน
และส่งเอกสารฉบับจริงให้ฝ่ายบัญชีเมื่อกลับถึงบริษัท เพื่อฝ่ายบัญชีและการเงินท�ำการตรวจสอบรายละเอียดการรับช�ำระต่อไป โดยจากผลการ
ด�ำเนินงานและระบบการตรวจสอบทีร่ ดั กุมส่งผลให้ความเสีย่ งดังกล่าวอยูใ่ นระดับต�ำ่ สามารถควบคุมได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันเหตุสดุ วิสยั บริษทั ได้กำ� หนด
ให้พนักงานขายทุกคนทั้งที่สังกัดบริษัทและที่ว่าจ้างจากภายนอกต้องมีบุคคลค�้ำประกันการท�ำงานตามหลักเกณฑ์สากล เพื่อป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอีกด้วย
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5) ความเสี่ยงจากข้อมูลด้านระบบสารสนเทศสูญหายหรือเสียหาย
รายละเอียดความเสี่ยง : ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Database) อาจเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลต่างๆ เกิดการ
สูญหายหรือความเสียหายในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจได้ ดังนั้นประเด็นดังกล่าวจึงถือเป็น
ความเสี่ยง
การด�ำเนินการจัดการความเสี่ยง : บริษัทด�ำเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยการจัดหา Software และ Hardware ต่างๆเพื่อรองรับปริมาณ
ข้อมูลที่มากขึ้นเพื่อสร้างความเสถียรของระบบการจัดเก็บข้อมูล มีการก�ำหนดนโยบายในการเก็บข้อมูล การส�ำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล และการ
จัดเตรียมสถานทีส่ ถานทีส่ ำ� รองรวมถึงอุปกรณ์สำ� รองต่างๆเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับทุกกรณีทอี่ าจเกิดขึน้ ได้ อีกด้านหนึง่ บริษทั ได้จดั เตรียมความ
พร้อมบุคลากรส�ำหรับการใช้งานระบบต่างๆ มีการอบรม และ มีการก�ำหนดนโยบายและการตรวจสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับ
ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
6) ความเสี่ยงจากการรณรงค์ลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก
รายละเอียดความเสี่ยง: ปัจจุบันมีหลากหลายหน่วยงานร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปลดเลิกใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกโดยเฉพาะ หลอด
พลาสติก ถุงหูหิ้ว และโฟม สาเหตุเพราะผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวถูกมองว่าใช้เวลาการย่อยสลายนานเมื่อบริหารจัดการและท�ำลายอย่างไม่เหมาะสม
จะเป็นการท�ำลายสิง่ แวดล้อม ซึง่ จากการรณรงค์ดงั กล่าว ส่งผลกระทบกับการผลิตและขายสินค้าถุงพลาสติกโดยเฉพาะถุงหูหวิ้ อาจปรับตัวลดลงจาก
กระแสการรณรงค์ดังกล่าว
การด�ำเนินการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้มีการกระจายความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดท�ำแผนการสรรหาสินค้าใหม่ที่มีลักษณะ
รักษ์สิ่งแวดล้อม และ ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสินค้าถุงพลาสติกย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ (Biodegradable plastic) ผลลัพธ์จากการ
ศึกษาคือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนั้น สามารถปรับการใช้วัตถุดิบจากเม็ดพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมีคัล (Petro-based plastic pellet) มาใช้
เม็ดพลาสติกชีวภาพ (Bio-based plastic pellet) ได้ทันทีโดยมิต้องปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนไป
ผลิตถุงพลาสติกย่อยสลายได้ทันทีโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบจากเม็ดพลาสติกทีผลิตจากปิโตรเคมีคัลเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
ต้นทุนของเม็ดพลาสติกชีวภาพมีราคาที่สูงมากเมื่อเทียบกับเม็ดพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมีคัล หากบริษัทจะปรับมาผลิตถุงพลาสติกประเภทนี้
จึงอาจจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ประกอบกับจากฐานลูกค้าของบริษัทในปัจจุบันที่เป็นลูกค้าในระดับตลาดสด มีรายได้ต่อการครองชีพในระดับที่ไม่
สูงนัก และลูกค้าดังกล่าวยังคงใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ ตี น้ ทุนถูกทีส่ ดุ ในชีวติ ประจ�ำวัน และลูกค้าเหล่านีท้ ยี่ งั ไม่นยิ มการใช้งานถุงพลาสติกประเภทย่อยสลาย
ได้ ดังนั้นหากบริษัทผลิตถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ อาจจะท�ำให้บริษัทไม่สามารถจ�ำหน่ายถุงพลาสติกประเภทนี้ได้ ทั้งนี้หากตลาดพร้อมที่จะใช้งาน
สินค้าถุงพลาสติกย่อยสลายได้ บริษัทจะพิจารณาและด�ำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป
7) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
รายละเอียดความเสี่ยง : ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ผ่านมา บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คือครอบครัวธีระรุจินนท์ ถือหุ้นรวม 200,250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.17 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) นอกจากนี้ครอบครัวธีระรุจินนท์ยังด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในบริษัทเช่น กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเป็นกรรมการ
ผู้มีอ�ำนาจลงนามอีกด้วย จึงส่งผลให้กลุ่มครอบครัวดังกล่าวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายและ
ข้อบังคับก�ำหนดให้ต้องให้รับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การด�ำเนินการจัดการความเสี่ยง : ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัท บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่านจากจ�ำนวนกรรมการบริษัท
ทัง้ หมด 10 คน ซึง่ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละเป็นทีย่ อมรับในสังคม มีความรูค้ วามสามารถ จึงเป็นการช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ผ่านกลไกของระบบการควบคุมภายใน และเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจของคณะกรรมการบริษทั
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทค�ำนึงถึงความส�ำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Principles of Good Corporate Governance)
โดยจะถือปฏิบตั ติ ามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเคร่งครัด อีกทัง้ บริษทั มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละตารางอ�ำนาจอนุมตั ริ ายการ
ส�ำหรับแต่ละระดับในขอบเขตหรือวงเงินที่เหมาะสม
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รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทมีการท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการท�ำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะ
ความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษัท อุตสาหกรรม
อาหารไทย (1964) จ�ำกัด

นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์

28 รายงานประจำ�ปี 2561

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและสัดส่วนการถือครองหุ้น
ในบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
กรรมการของบมจ.ไทยอุตฯ
ถือครองหุ้นในบจก.อาหารไทย
1. นายสงวน ธีระรุจินนท์
ไม่ใช่
66,000 หุ้น (ร้อยละ 20.00)
2. นางเพ็ญ ธีระรุจินนท์
ไม่ใช่
66,000 หุ้น (ร้อยละ 20.00)
3. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
ใช่
24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
4. นางศรีสุมล แตงน้อย
ไม่ใช่
24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
5. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
ใช่
24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
6. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
ใช่
24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
7. นางดลนภา เจียมกนก
ใช่
24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
เป็นกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอุตสาหกรรม
พลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน) โดยถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�ำนวน 160,080,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 59.28 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ลักษณะของรายการ
รายการ
ธุรกิจปกติ

รายการ
ธุรกิจปกติ

67.17

391.90

823.63

บริษัทซื้อเศษกระสอบที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าพืชเกษตรจากบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด
เพื่อน�ำมาบรรจุสินค้าส�ำเร็จรูปในลักษณะแพ็ครวมลูกละ 30 กิโลกรัม ส�ำหรับจัดส่งโดยรถขนส่งให้กับลูกค้าของ
บริษัททั่วประเทศ ซึ่งบริษัทจัดซื้อเศษกระสอบดังกล่าว ในราคารับซื้อเศษพลาสติกตามราคาตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการขายสินค้าตามราคาตลาด
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับบริษัท

บริษัทจ�ำหน่ายถุงพลาสติกให้กับบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด ทั้งถุงขนาดทั่วไปและถุงชนิดสั่งท�ำ
พิเศษพิมพ์ 4 สี เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไม่ผสมวัตถุดบิ ทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายต่อสินค้าเกษตร (ไม่มกี ารผสมเม็ด
รีไซเคิล) จึงมีความปลอดภัยและมีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าพืชเกษตร ซึ่งราคาจ�ำหน่าย
เป็นราคาตามสัญญา อ้างอิงราคาตลาดที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็น และความสมเหตุสมผล

9.00

มูลค่า
ประเภทรายการ (พันบาท)

ในปี 2561 บริษัทมีการท�ำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการด�ำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการท�ำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภท

บุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
การซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทถุ ง พลาสติ ก
ชนิดสั่งท�ำพิเศษ จาก บริษัท ไทย
อุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด
(มหาชน)

ได้ดังนี้

บริษัท
อุตสาหกรรม
อาหารไทย
(1964) จ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดลูก
หนี้คงค้าง
การขายเศษกระสอบ ให้ บริษัท ไทย
อุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด
(มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเจ้า
หนี้คงค้าง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวเป็นรายการทีม่ คี วามจ�ำเป็นเนือ่ งจากบริษทั ต้องจัดหากระสอบ
มาบรรจุสินค้าส�ำเร็จรูปเป็นแพ็ครวมส�ำหรับการจัดส่ง ดังนั้นการซื้อเศษกระสอบดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสม
เหตุสมผล และราคาที่ซื้อเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป
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บุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อาหารไทย
(1964) จ�ำกัด

ลักษณะของรายการ

8.57

52.78

ความจ�ำเป็น และความสมเหตุสมผล

10,060.4 บริษัทมีความจ�ำเป็นต้องว่าจ้างผู้รับจ้างขนส่ง เพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด บริษัทจึงว่า
จ้างให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด ซึ่งมีรถจัดส่งจ�ำนวนมาก เพื่อด�ำเนินการจัดส่งให้ และทาง
บริษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด สามารถกระจายสินค้าได้ตามชือ่ และทีอ่ ยูท่ รี่ ะบุในใบจัดส่ง เนือ่ งจาก
กลุ่มลูกค้าของทั้งบริษัทและบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด เป็นกลุ่มเดียวกันและเส้นทางในการจัด
ส่งเป็นเส้นทางเดียวกัน ซึ่งอัตราค่าจัดส่งเป็นอัตราตามระยะทางและเทียบเท่าอัตราตลาดที่บริษัทว่าจ้างบุคคล
ภายนอกในการจัดส่ง
1,840.87 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการข้างต้นมีความจ�ำเป็น เนื่องจากบริษัทต้องจัด
ส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ซึ่งบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด มีรถจัดส่ง
จ�ำนวนมาก และใช้ส�ำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์พืชเกษตรอยู่แล้ว รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
และอัตราค่าบริการจัดส่งเป็นอัตราค่าบริการปกติทั่วไป เทียบเคียงได้กับอัตราที่บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกให้จัด
ส่งสินค้า
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้เปรียบเทียบอัตราค่าขนส่งทุกไตรมาสของบริษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย
(1964) จ�ำกัดกับอัตราค่าขนส่งของบุคคลภายนอก และกรณีมีการปรับอัตราค่าจัดส่ง อัตราค่าจัดส่งใหม่จะต้อง
เทียบเคียงตามอัตราตลาดและสามารถเปรียบเทียบกับผู้รับจ้างขนส่งรายอื่นๆได้

มูลค่า
ประเภทรายการ (พันบาท)

รายการธุรกิจ
สนับสนุนปกติ

รั บ จ้ า งกระจายสิ น ค้ า (เป็ น ศู น ย์ รายการธุรกิจ
กระจายสิ น ค้ า ให้ บ ริ ษั ท ไทย สนับสนุนปกติ
อุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด
(มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเจ้า
หนี้คงค้าง

ค่าสินค้าเสียหายจากการจัดส่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดลูก
หนี้คงค้าง

เนื่องจากบริษัทได้จ้างให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด เป็นผู้รับจ้างกระจายสินค้าให้บริษัท และ
ตามสัญญารับจ้างกระจายสินค้าได้ระบุให้ปรับค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานผิดพลาดในราคาตลาดของ
สินค้านัน้ ๆ ดังนัน้ ค่าใช้จา่ ยในส่วนดังกล่าวจึงเป็นค่าปรับศูนย์กระจายสินค้าจากการรับจ้างกระจายสินค้าทีไ่ ม่เป็น
ไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจ้างกระจายสินค้า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว เพือ่ ชดเชยค่าสินค้าเสียหายจาก
การจัดส่งตามสัญญารับจ้างกระจายสินค้า จากบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด รายการดังกล่าวจึง
มีความสมเหตุสมผล และจ�ำนวนเงินชดเชยเป็นไปตามสัญญารับจ้างที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจ
สอบได้ก�ำชับฝ่ายบริหารของบริษัทให้เพิ่มความระมัดระวังในการจัดส่งสินค้าของบริษัทด้วย
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บุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อาหารไทย
(1964) จ�ำกัด

นายธีระชัย
ธีระรุจินนท์

ลักษณะของรายการ
-

เนื่องจากบริษัทมีการจ�ำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ และบริษัทมีพนักงานขายส�ำหรับรองรับค�ำสั่งซื้อและเก็บช�ำระ
ค่าขายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษทั จึงท�ำสัญญาว่าจ้างโดยตรงกับพนักงานขายของบริษทั อุตสาหกรรม
อาหารไทย (1964) จ�ำกัด เพื่อท�ำหน้าที่รับค�ำสั่งซื้อและเก็บช�ำระค่าขายของลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทจะ
จ่ายในลักษณะของค่าคอมมิชชั่นคิดตามจ�ำนวนเงินที่เก็บช�ำระได้ ในขณะเดียวกันพนักงานของบริษัทก็ให้บริการ
รับค�ำสัง่ ซือ้ และเก็บช�ำระค่าขายของลูกค้าทีอ่ ยูใ่ นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้บริษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย
(1964) จ�ำกัดด้วยเหมือนกันและพนักงานของบริษัทจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่นคิดตามจ�ำนวนเงินที่เก็บช�ำระได้
โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทจ่ายให้ทั้งพนักงานของบริษัทเองและพนักงานขายของบริษัท อุตสาหกรรมอาหาร
ไทย (1964) จ�ำกัด จะเป็นอัตราเดียวกัน รวมถึงอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด
จ่ายให้กบั พนักงานของบริษทั และพนักงานของบริษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัดเอง ก็เป็นอัตราเดียวกัน
ด้วย ซึ่งการใช้พนักงานร่วมกันดังกล่าว ท�ำให้บริษัทสามารถเกิดการประหยัดต้นทุน (Economy of Scale)
ได้ ประกอบกับฐานลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด เป็นลูกค้าใน
ตลาดสดต่าง ๆ ซึง่ จะเป็นกลุม่ เดียวกัน และจะมีการซือ้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั และผลิตภัณฑ์ของบริษทั อุตสาหกรรม
อาหารไทย (1964) จ�ำกัดด้วยเหมือนกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นประโยชน์กับบริษัทและบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย
(1964) จ�ำกัด จากการท�ำบันทึกข้อตกลงที่จะยินยอมให้ใช้พนักงานร่วมกัน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และทั้งสองบริษัทได้ประโยชน์จากการด�ำเนินการร่วมกัน
ดังกล่าวด้วย

ความจ�ำเป็น และความสมเหตุสมผล

-

บริษัทท�ำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาเช่าซื้อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งสถาบันการเงินมีความ
ประสงค์ให้กรรมการเป็นผู้ค�้ำประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าว

มูลค่า
ประเภทรายการ (พันบาท)

ท�ำบันทึกข้อตกลงการใช้พนักงาน รายการธุรกิจ
ขายร่วมกัน
สนับสนุนปกติ

ค�้ำประกันเงินกู้ยืม

รายการรับ
ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง
บริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว รายการดังกล่าวเป็นรายการทีม่ คี วามจ�ำเป็นและสม
เหตุสมผล เนื่องจากเป็นวงเงินกู้ยืมที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
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มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการ ขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้ -ขายสินค้า และการจ้าง-บริหารจัดการ กระจายสินค้า เป็นต้น บริษทั
มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณา และให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว และ
การมีเงือ่ นไขการค้าทีม่ รี าคาและเงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรม และไม่กอ่ ให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมือ่ เทียบเคียงกับการท�ำรายการระหว่าง
บริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการท�ำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท�ำรายการใน
ลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
เหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส ซึ่งการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าวทั้งราคาในการซื้อ-ขาย และ
อัตราค่าบริการต่าง ๆ จะต้องเป็นราคาตลาด และสามารถเทียบเคียงได้กับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และบริษัทจะปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
• รายการอืน่ ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขา้ งต้น เช่น รายการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือบริการหรือ
รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
เหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงิน
แก่ผถู้ อื หุน้ หรือกรรมการ รวมถึงบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการให้สวัสดิการ
พนักงาน หรือตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
• บริษัทจะเปิดเผยการท�ำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ก�ำหนด
• กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ซึง่ ก�ำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษทั
ทราบโดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้
- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทท�ำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของ
สัญญา ชื่อคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)
- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท โดยระบุจ�ำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
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นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทจะมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็น
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป เช่น การจ�ำหน่ายถุงพลาสติก การซื้อเศษกระสอบ การว่าจ้าง
เป็นศูนย์กระจายสินค้าและจัดส่งสินค้า และการใช้พนักงานขายร่วมกัน บริษัทจะด�ำเนินการตามมาตรการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกันที่ระบุ
ไว้ข้างต้นก่อนเข้าท�ำรายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้วตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก�ำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และ
ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็น
ไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น
นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มี
ความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ
จะถูกน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการ
ยักย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการท�ำรายการที่บริษัทได้
ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1

กลุ่มครอบครัว“ธีระรุจินนท์”

2

หลังการกระจายหุ้น
จ�ำนวน (หุ้น)
สัดส่วน (ร้อยละ)
200,329,000.00

74.20

นายบัญชา เธียรสุนทร

5,000,000

1.85

3

นางสาวศรีสันต์ ตะล่อมสิน

4,000,000

1.48

4

นายวิทยา พวงไพโรจน์

2,100,000

0.78

5

นายปิยะ ศรีโสภาจิต

2,000,000

0.74

6

นางสาวอภิญญา เลิศขจรกิตติ

1,705,000

0.63

7

นายก�ำจัด รามกุล

1,392,500

0.52

8

นายกัมพล จินต์มัชฌิม

1,300,000

0.48

9

นางสาวณัชชา วิริยะยุทมา

1,156,500

0.43

10

นายมานพ กุลประกอบลาภ

1,100,000

0.41

รวมจ�ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่

220,083,000

81.51

รวมจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

270,000,000

100.000

สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ มีสทิ ธิและได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันทุกราย มิได้ระบุกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เป็น
พิเศษ โดยนอกเหนือจากสิทธิการลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดสิทธิในการรับส่วนแบ่งก�ำไร หรือเงินปันผล
ในอัตราที่เท่าเทียมกัน รวมถึงสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หรือท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ้น และการได้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการด�ำเนิน
กิจการของบริษทั ผ่านเลขานุการบริษทั ทัง้ นี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ค�ำแนะน�ำของตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ำกว่าอัตราร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงิน
ทุนส�ำรองตามกฎหมายและเงินส�ำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนิน
งาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ�ำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด
ความเหมาะสม และปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานและการบริหารงานของบริษทั โดยอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีว่ า่ บริษทั จะต้องมีเงินสดเพียงพอ
ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ และการด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของ
บริษทั เห็นสมควร ทัง้ นี้ มติของคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลจะต้องถูกน�ำเสนอเพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 7 เงินปันผล และเงินส�ำรอง ข้อ 47 ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ�ำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ
กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
เมือ่ เห็นว่าบริษทั มีผลก�ำไรพอสมควรทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ และรายงานให้ทปี่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระท�ำ
ภายใน 1 เดือน นับจากวันทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั ลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้ นีใ้ ห้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาค�ำบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระท�ำตามที่กฎหมายก�ำหนด
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การจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวนทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมารวม
ทั้งหมด 6 ครั้ง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทและจ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้
ต�ำแหน่ง

ประเภทกรรมการ

เข้าประชุม

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

6/6

กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6/6

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6/6

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

6/6

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

5/6

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ

5/6

7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์

กรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5/6

8. นายสุภชาต แตงน้อย

กรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

6/6

9. นางดลนภา เจียมกนก

กรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

6/6

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6/6

รายชื่อกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ
5. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
6. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

โดยมีนายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (กรรมการ) ลงลายมือชื่อร่วมกับนางพูนสิน ธีระรุจินนท์ (กรรมการ) หรือ นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (กรรมการ)
หรือ นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (กรรมการ) กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
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อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผู้น�ำ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
2) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3) มีหน้าที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่นยืน
4) ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี
5) ควบคุม ก�ำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ ด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญต่อผู้ลงทุน
อย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
7) ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
8) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
9) ก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล
10) ก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
11) ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
12) พิจารณาตัดสินในเรือ่ งทีม่ สี าระส�ำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�ำนาจการบริหาร การได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายก�ำหนด
13) ก�ำหนดอ�ำนาจและระดับการอนุมัติในการท�ำธุรกรรม และการด�ำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตาม
ความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดท�ำเป็นคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะ
สมของการควบคุมภายใน

แต่งตั้ง

15) ด�ำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
17) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อ ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ
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18) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี และครอบคลุมในเรื่องส�ำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19) มีอ�ำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะน�ำให้อนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร
20) ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่ก�ำหนดไว้
21) มีอ�ำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จ�ำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
22) แต่งตัง้ กรรมการคนหนึง่ คนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นีก้ ารมอบอ�ำนาจ
ดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอ�ำนาจนั้นต้องไม่มีอ�ำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มี
ความความหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์) มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
• เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• การท�ำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
• นอกจากนัน้ ในกรณีดงั ต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั ความรับเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า
จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อช�ำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ�ำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด
ทัง้ นี้ เรือ่ งใดทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั หรือบริษทั ย่อย กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
23) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
บริษทั มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันท�ำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้น�ำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ดังกล่าว ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม จัดท�ำสรุป และน�ำส่งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของของกรรมการและผู้บริหารเปรียบเทียบส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปดังนี้

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จำ�กัด (มหาชน)
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รายชื่อ

สัดส่วน (ร้อยละ)
2560
2561

จ�ำนวนหุ้น(หุ้น)
2561

2560

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ1

160,000,000
-

160,080,000
75,000

80.00
-

59.29
0.03

3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ2

160,000,000

75,000
160,080,000

80.00

0.03
59.29

4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

80.00
-

-

5. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

6. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

50,000
-

-

0.02
-

7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8,000,000
-

8,050,000
-

4.00
-

2.98
-

8. นายสุภชาต แตงน้อย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ3

8,000,000

8,050,000

4.00

2.98

9. นางดลนภา เจียมกนก
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8,000,000
-

8,050,000
-

4.00
-

2.98
-

10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8,000,000
-

70,000
-

4.00
-

0.03
-

*ในปี 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 200,000,000 หุ้น และในปี 2561 บริษัทได้ท�ำการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้
กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก ท�ำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น

การเลือกตั้งกรรมการและวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท�ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระท�ำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
• ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนน
เสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อย
ตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)

คู่สมรสของนายธีระชัย ธีระรุจินนท์ คือ นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
คู่สมรสของนางพูนสิน ธีระรุจินนท์คือ นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
3
คู่สมรสของนายสุภชาต แตงน้อย คือ นางศรีสุมล แตงน้อย
1
2
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• ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด
• เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากต�ำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
• กรรมการของบริษัท ที่จะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้
จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง
เพราะสาเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกตัง้ กรรมการบริษทั แทนต�ำแหน่ง
ที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการบริษัทที่ตนแทน
กรรมการผู้ออกจากต�ำแหน่งจะเลือกตั้งให้เข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ง. ที่ประชุมมีมติให้ออก
จ. ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
กรรมการอิสระ
บริษัทคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย
บริษัทจะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวม
ทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธี
การค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาต
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี
นัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้น
ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั
ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณีทบี่ คุ คลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
เกินมูลค่าที่ก�ำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว
ว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ข. เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ
ในรอบปี 2561 กรรมการอิสระทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

40 รายงานประจำ�ปี 2561

การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อแนะน�ำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย โดยบริษทั ได้มกี ารทบทวนและปรับปรุง
เนือ้ หาของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการน�ำไปยึดถือปฏิบตั ภิ ายในองค์กร ซึง่ น�ำไปสูก่ ารเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริษัท มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท อันจะท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก�ำหนดหลัก
การการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
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)
ในปี 2561 บริษัท มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่
ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1) การประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัท ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จ
จริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมได้
• บริษัท ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี และใน
กรณี ที่ มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรว่ า มี ค วามจ� ำ เป็ น พิ เ ศษซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ต ้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาจากผู ้ ถื อ หุ ้ น
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ซึ่งในปี 2561 บริษัท มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท
ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 53/1 หมูท่ ี่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต�ำบลบางแม่นาง อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี ประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และอยู่ในที่ตั้งของส�ำนักงานใหญ่ เพื่อ
ความสะดวกสบายของผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในปี 2561 บริษัท จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยอุตสาหกรรม
พลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต�ำบลบางแม่นาง อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33. พิจารณา
ก�ำหนดนิยามผู้มีอุปการคุณบริษัท และพิจารณาจัดสรรหุ้น IPO ให้กรรมการและผู้บริหารบริษัท
• บริษัท ไม่มีการกระท�ำใดๆ ที่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่จ�ำกัดสิทธิเฉพาะให้กับผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่ง รวมถึงไม่มีการ
แจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามประเด็นข้อสงสัยในที่ประชุมได้อย่างเต็มที่
2) การแต่งตั้งกรรมการ
บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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3) การถอดถอนกรรมการ
ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดและข้อบังคับของ
บริษัท โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4) การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็น
ประจ�ำทุกปี รวมทั้ง น�ำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละต�ำแหน่งทั้งที่เป็น
ตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจ�ำทุกปีด้วย
5) สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี
บริษัทจะก�ำหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6) สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�ำไร
บริษัทจะก�ำหนดให้การจัดสรรส่วนแบ่งก�ำไรให้ผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผล ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง
7) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ผลการด�ำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม�่ำเสมอและทันเวลา
บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้น
ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการด�ำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัท ที่เปิดเผยอย่างเพียงพอ
สม�่ำเสมอ 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
บริษทั ปฏิบตั แิ ละคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ได้ก�ำหนดท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษ
บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ในกรณีที่กรรมการ หรือ
ผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยบริษทั ได้รายงานการถือครองทรัพย์ของกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�ำการ ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้ก�ำหนดให้พนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีผลการด�ำเนินงานที่ดี รายงานข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่า
เทียมกันทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้โดยมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น
โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
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พนักงาน : บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานบริษทั ซึง่ เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ยิง่ บริษทั จึงก�ำหนดนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม
ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติคือ เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล รักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่งตั้งและโยกย้ายบนพื้นฐานความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสม ก�ำหนดค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ อาทิ
การอบรมสัมมนา การฝึกอบรม ซึ่งให้โอกาสแก่พนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่พนักงาน และเปิด
โอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�ำงาน และก�ำหนดวิธีแก้ไขเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน
คู่แข่ง : บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นน�ำในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดหลักการปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งท�ำลายชื่อเสียงคู่แข่ง และไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคัด
เลือกคูค่ า้ ด้วยความยุตธิ รรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ า้ ของบริษทั เพือ่ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของ
กระบวนการจัดหา
ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม ซึ่งข้อมูลเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์และบริการทีล่ กู ค้าได้รบั จากบริษทั นัน้ เพียงพอต่อความสามารถในการตัดสินใจ และหากลูกค้าไม่ได้รบั ผลิตภัณฑ์หรือบริการอันไม่เป็น
ที่พึงพอใจ บริษัทจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาจากสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน แก้ไข และน�ำ
ไปปรับปรุงหรือพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจากลูกค้าทุกส่วน จะถูกเก็บรักษาและไม่น�ำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบธรรม
เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่
ได้ตกลงร่วมกันไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด และจะแจ้งให้เจ้าหนี้ได้ทราบหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความส�ำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วม
ก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการ
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทมีนโยบายการประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญและ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีบ่ งั คับใช้อยูอ่ ย่างเคร่งครัด นโยบายการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่าง
ชัดเจนและยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพ
ต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆกับชุมชนรอบพืน้ ทีบ่ ริษทั และตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อสิง่
แวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการด�ำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานของรัฐ : บริษัทมุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อก�ำหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่เป็นธรรมทัง้ นี้ บริษทั จะปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดจรรยาบรรณและข้อพึง
ปฏิบัติส�ำหรับ พนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้
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• ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการท�ำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด
• ให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
• มีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะน�ำไปสู่ความเสียหายต่อ
บุคคลอื่น และบริษัท
• เคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการน�ำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วน
ตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงาน และต่อบริษัท
• หลีกเลีย่ งการรับของขวัญใดๆ ทีอ่ าจท�ำให้ตนเองรูส้ กึ อึดอัดในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภายหน้า หากหลีกเลีย่ งไม่ได้ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ทราบในทันที
• ไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือท�ำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
• ปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค
• รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
• รายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท
• รักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า
เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ ด้วยความเป็นจริง
ครบถ้วน สม�่ำเสมอ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลตามเหตุการณ์
ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่
มีผลต่อราคาของหลักทรัพย์บริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยหลังจากบริษัทได้เข้าเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัท จะท�ำการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าว
จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิด
เผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และ
นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้สื่อข่าวและรายการทีวีอย่างสม�่ำเสมอ โดยได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน งบการเงินบริษัท ฐานะทางการเงิน ค�ำอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ตลอดจนแนวโน้มการประกอบธุรกิจในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
• ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ที่ขอพบเพื่อเยี่ยมชมสถานประกอบการ 1 ครั้ง
• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว (Press Release) ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
• สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับภาพรวมในการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตกับรายการวิทยุ ทีวี เครือข่ายออนไลน์ สื่อธุรกิจ
และนิตยสารต่างๆ ดังนี้
• รายการ Money Daily / Stock Focus / ตะลุมบอล ส�ำนักข่าวทันหุ้น / Millionaire Next Door / ทันข่าวเช้าช่อง Mono 29
/ Money 360 องศา
• สื่อโพสต์ ทูเดย์ / ฐานเศรษฐกิจออนไลน์
• นิตยสาร Chemical Daily
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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
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้
• บริษัทมีกรรมการจ�ำนวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาเป็นเวลานาน
- ประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระ
- แบ่งเป็น กรรมการเพศชายจ�ำนวน 7 ท่าน และกรรรมการเพศหญิงจ�ำนวน 3 ท่าน
- ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่สามารถ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�ำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ก�ำหนดให้มีจ�ำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรรมการทัง้ หมด และต้องมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน (สามารถดูรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านได้ในหัวข้อ “รายละเอียด
เกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั และผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุม
ดูแลการท�ำบัญชี”)
• คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจเฉพาะ
ของบริษัท
• ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็น
อัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่
ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้”
• ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2561 คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียพิจารณาแล้ว
เห็นว่า กรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระในปี 2561 มีจ�ำนวน 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและ
กรรมการทั้ง 4 ท่านไม่มีกรรมการท่านใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง
กรรมการที่ต้องออกตามวาระจ�ำนวน 4 ท่าน กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
• คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นส�ำคัญ จึงก�ำหนดให้มีการพิจารณาการ
ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างละเอียด ว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือความไม่เป็นกลางเกิดขึ้น
• ในปี 2561 ไม่มีกรรมการท่านใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และไม่มีกรรมการบริหารท่านใดที่
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ดังนั้น กรรมการแต่ละท่านสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเต็มที่ และเพียงพอ
• คณะกรรมการของบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท (สามารถดูรายละเอียดของเลขานุการบริษัทได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี”)
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• บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อความโปร่งใสและความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ เป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ ประธาน
คณะกรรมการไม่ได้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นประธานหรือเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษทั ได้กำ� หนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน (สามารถดูรายละเอียดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ในหัวข้อ
“คณะกรรมการชุดย่อย”)
• คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระ
และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
รวมทั้งมีการติดตามการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นประจ�ำในการประชุมคณะกรรมการ
• บริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน และสามารถเรียกประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาประเด็นส�ำคัญได้
ซึง่ เลขานุการบริษทั ได้ทำ� การแจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบก่อนการประชุมด้วยการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า โดยในปี 2561
มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการก�ำหนดวาระที่ชัดเจน น�ำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า
เพือ่ ให้กรรมการแต่ละท่านได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และในกรณีทกี่ รรมการต้องการข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มจากเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลา
• รายงานการประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยสาระส�ำคัญ คือ วัน เวลาทีเ่ ริม่ และจบการประชุม สถานทีป่ ระชุม รายชือ่ กรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระ สาระส�ำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นและความเห็นที่ส�ำคัญของคณะ
กรรมการ มติที่ประชุม ผู้บันทึกรายงาน และผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการไว้อย่างดี
สามารถตรวจสอบหรือสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
• บริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานประจ�ำปีของคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของบริษัท
• บริษทั ก�ำหนดให้มกี ารเสนอเรือ่ งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุมตั ทิ กุ ปี โดยพิจารณาอย่างรอบคอบโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ ด้วยหลักเกณฑ์ที่มีความเหมาะสม อิงข้อมูลจากฐานข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
ให้แก่กรรมการใหม่
• บริษัทจัดให้มีช่องทางส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ โดยสามารถส่งจดหมาย แจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอ
แนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทได้ที่เลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทจะคัดกรองเรื่องดังกล่าวก่อนเสนอให้คณะกรรมการแต่ละ
ท่านได้รับทราบ
• บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบเท่านั้น ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารเหล่า
นี้มิได้น�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการซื้อขายหลักทรัพย์
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ส�ำหรับค่าตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีรวม 1,900,000 บาท ซึ่งผ่านที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน
1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ส�ำหรับไตรมาสประจ�ำปี 2561 ไตรมาสละ 300,000 บาท และในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมได้อนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการ
เงิน ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ส�ำหรับไตรมาสประจ�ำปี 2561 ไตรมาสละ 300,000 บาท
ซึ่งเท่ากันกับค่าตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี 2560
(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น จ�ำนวนรวม 57,485 บาท เทียบกับในปี 2560 บริษัท
ได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบบัญชีรวมเป็นจ�ำนวน 58,920 บาท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ เ สนอให้ แ ต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท เอ็ ม อาร์ แ อนด์ แ อสโซซิ เ อท จ� ำ กั ด เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท โดยมี ร ายชื่ อ
ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
รายนามผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
2803
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจ�ำนวน 4 ปี ปีพ.ศ. 2558 – 2561)
3425
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
5389
3. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
6947
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส�ำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จ�ำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน
ส�ำนักงานผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
• ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2561 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม สามารถแสดงได้ดังนี้
ต�ำแหน่ง

ปี 2560

ปี 2561

60,000 บาท/ครั้งประชุม
60,000 บาท/ครั้งประชุม
- ประธานกรรมการบริษัท			
30,000 บาท/ครั้งประชุม
30,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการบริษัท			
25,000 บาท/ครั้งประชุม
25,000 บาท/ครั้งประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ		
15,000 บาท/ครั้งประชุม
15,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- กรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทจ�ำนวน 10 ท่าน ที่ได้รับในรูปของค่าเบี้ยประชุม เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น
2,095,000 บาท เทียบกับในปี 2560 เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,495,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
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
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ค่าตอบแทน
2560

2561

240,000

360,000

220,000

280,000

180,000

195,000

135,000

210,000

รายชื่อกรรมการ
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

ค่าตอบแทน
2560

2561

120,000

180,000

120,000

180,000

120,000

150,000

120,000

180,000

120,000

180,000

120,000

180,000

• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
เมื่อบริษัทท�ำการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ทางบริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 500,000 หุ้นเสนอขาย
แก่ คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
ล�ำดับ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

จ�ำนวน (หุ้น)

ร้อยละ*

1.

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์**

50,000

7.87

2.

นางพูนสิน ธีระรุจินนท์**

50,000

7.87

3.

นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์

50,000

7.87

4.

นางศรีสุมล แตงน้อย

50,000

7.87

5.

นางดลนภา เจียมกนก

50,000

7.87

6.

นายมนตรี โสคติยานุรักษ์

50,000

7.87

7.

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ

50,000

7.87

8.

นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

50,000

7.87

9.

นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

50,000

7.87

10.

นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

50,000

7.87

500,000

78.74

รวมจ�ำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อกรรมการบริษัท

* อัตราส่วนร้อยละต่อจ�ำนวนหุ้นรวมที่เสนอขายให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
** จ�ำนวนหุ้นที่เสนอขายแก่ นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ และนายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร เป็นจ�ำนวนหุ้นที่เสนอขายในฐานะการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท มิได้รวมจ�ำนวนหุ้นที่เสนอขายในฐานะการด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
• ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ซึ่งได้แสดงรายละเอียด
เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำหรับปีพ.ศ. 2560 และ 2561 ดังนี้
ปี 2560

ปี 2561

รูปแบบค่าตอบแทน

จ�ำนวนราย

เงินเดือนและโบนัส

7

14,141,210.00

7

14,177,717.00

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

7

56,320.00

7

88,530.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และ

7

63,000.00

7

63,000.00

ผลประโยชน์อื่นๆ2

7

1,042,078.83

7

1,233,180.70

บาท

จ�ำนวนราย

บาท

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

• ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริษัทรวมถึงพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิม่ เติม) ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560 เพือ่ เป็นหลักความมัน่ คงในการท�ำงาน ซึง่ เป็นเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบจากนายจ้าง
ท�ำให้พนักงานมีเงินออม และมีเงินสะสมเมื่อลาออก หรือเกษียณอายุ โดย ณ ปัจจุบัน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัทบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด ส�ำหรับการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพจะเป็นไปตามข้อบังคับของกองทุนโดยกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ประกอบด้วย
- เงินสะสมของลูกจ้าง (สมาชิก) ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหักจากค่าจ้างสะสมเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 2 ของ
ค่าจ้าง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
- เงินสมทบของนายจ้าง นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนตามจ�ำนวนลูกจ้างทีเ่ ป็นสมาชิกในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15
ของค่าจ้าง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ ตามข้อบังคับกองทุนของนายจ้าง
ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 88,530 บาท
นอกจากนี้ ทางบริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 135,000 หุ้นเสนอขายแก่ ผู้บริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้
ล�ำดับ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

จ�ำนวน (หุ้น)

ร้อยละ*

1.

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

30,000

4.72

2.

นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

25,000

3.94

3.

นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

20,000

3.15

4.

นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์

20,000

3.15

5.

นายเดชา พุดขุนทด

20,000

3.15

6.

นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท

20,000

3.15

60,000

21.26

รวมจ�ำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้บริหาร

* อัตราส่วนร้อยละต่อจ�ำนวนหุ้นรวมที่เสนอขายให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
** จ�ำนวนหุ้นที่เสนอขายแก่ นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ และนายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร เป็นจ�ำนวนหุ้นที่เสนอขายในฐานะการด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร
ของบริษัท มิได้รวมจ�ำนวนหุ้นที่เสนอขายในฐานะการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

ผลประโยชน์อื่นๆของผู้บริหาร ไม่นับรวมค่าเบี้ยประชุม (ส�ำหรับผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท)
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รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
(1) รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ (อายุ 61 ปี)
ด�ำรงต�ำแหน่ง :
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอก Applied Economics University of Minnesota, USA
- ปริญญาโท Economics University of Minnesota, USA
- ปริญญาโท Economics Development สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 69/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
ประวัติการท�ำงาน :

- ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุม :

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง :

- 2 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- 2540 – ปัจจุบัน
		
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - 2559 – ปัจจุบัน
กิจการอื่น :
- 2554 – ปัจจุบัน
- 2558 – ปัจจุบัน
- 2557 – ปัจจุบัน
- 2557 – ปัจจุบัน
- 2555 – ปัจจุบัน
- 2555 – ปัจจุบัน
- 2559 – ปัจจุบัน
		
		
- 2559 – ปัจจุบัน
- 2553 – 2557
- 2553 – 2557
- 2551 – 2555
- 2551 – 2555

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สหการประมูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีวีธันเดอร์
ประธานกรรมการ บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)
ประธานกรรมการ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป
กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
กรรมการ บจก. สเปเชียลตี้เท็คคอร์ปอเรชั่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. เอเซียกรีนเอนเนอจี
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(2) นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (อายุ 63 ปี)
ต�ำแหน่ง :
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา :
ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
ประวัติการท�ำงาน :

- ไม่มี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง :

- 2 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- 2555 – 2557 ผช.กจ.สายปรับโครงสร้างหนี้บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- 2551 – 2555 ผช.กจ.กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - ไม่มี
กิจการอื่น :
การเข้าร่วมการประชุม :
- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

(3) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (อายุ 50 ปี)
ต�ำแหน่ง :
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา :
- มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ประวัติการอบรม :
- หลักสูตร Good governance & Competitiveness Program รุ่นที่ 1/25548 สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ (คู่สมรส)
- นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)
- นางดลนภา เจียมกนก (น้องสาว)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
- 160,080,000 หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
ประวัติการท�ำงาน :
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์
กิจการอื่น :
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การเข้าร่วมการประชุม :

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง :

- 2 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(4) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (อายุ 49 ปี)
ต�ำแหน่ง :
- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิการศึกษา :
- มัธยมศึกษา คหะกรรมศาสตร์ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ประวัติการอบรม :
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริการ Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series รุ่นที่ 84
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร บัญชีและการเงินส�ำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน Finance for Non-Financial Executive
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (คู่สมรส)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
ประวัติการท�ำงาน :

- 75,000 หุ้น
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
กิจการอื่น :
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์
การเข้าร่วมการประชุม :
- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง :

- 2 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(5) นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร (อายุ 42 ปี)
ต�ำแหน่ง :

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ University of Melbourne
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

- 50,000 หุ้น
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ประวัติการท�ำงาน :

- 2561 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกฎหมายบมจ. บางกอกกล๊าส
- 2560 – 2561 ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
- 2555 – 2560 ผูจ้ ัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. ทุนลดาวัลย์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - 2561 – ปัจจุบัน
กิจการอื่น :
- 2558 – ปัจจุบัน
- 2556 – ปัจจุบัน
- 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. อิเควเตอร์ โซลาร์แคปปิทอล
กรรมการ บจก. เอ็มพีเคเอส คอนซัลติ้งส์
กรรมการ บจก. เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจก. เชคแอนด์เบค สตูดิโอ

การเข้าร่วมการประชุม :

- เข้าร่วมประชุม 5/6 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง :

- 2 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(6) นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข (อายุ 44 ปี)
- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ต�ำแหน่ง :
- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
ประวัติการท�ำงาน :

- ไม่มี
- 2560 – ปัจจุบัน
- 2559 – ปัจจุบัน
		
- 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เอพีเอ็มเอเซีย
กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม สุขุมวิท พร็อพเพอร์ตี้
กรรมการ บจก. แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็มโปรแมเนจเม้นท์ช
กิจการอื่น :
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม สุขุมวิท พร็อพเพอร์ตี้
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์
การเข้าร่วมการประชุม :

- เข้าร่วมประชุม 5/6 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง :

- 2 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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(7) นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (อายุ 53 ปี)
- กรรมการ
ต�ำแหน่ง :
- มัธยมศึกษา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คุณวุฒิการศึกษา :
ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (น้องชาย)
- นางดลนภา เจียมกนก (น้องสาว)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
ประวัติการท�ำงาน :

- 8,050,000 หุ้น
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
กิจการอื่น :
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์
การเข้าร่วมการประชุม :

- เข้าร่วมประชุม 5/6 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง :

- 2 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(8) นาง ดลนภา เจียมกนก (อายุ 41 ปี)
- กรรมการ
ต�ำแหน่ง :
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา :
ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (พี่ชาย)
- นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
ประวัติการท�ำงาน :

- 8,050,000 หุ้น
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
กิจการอื่น :
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์
การเข้าร่วมการประชุม :

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง :

- 2 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จำ�กัด (มหาชน)
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(9) นาย สุภชาต แตงน้อย (อายุ 51 ปี)
ต�ำแหน่ง :
- กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาโท สาขาการตลาด Oklahoma City University, USA
ประวัติการอบรม :
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
ประวัติการท�ำงาน :

- ไม่มี
- 2545 – ปัจจุบัน
- 2507 – ปัจจุบัน
- 2549 – ปัจจุบัน
- 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
กรรมการ บจก. ที เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์
กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - 2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
กิจการอื่น :
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอชซีเรียลส์แอนด์มอร์
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จ�ำกัด
การเข้าร่วมการประชุม :

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง :

- 2 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(10) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสียร (อายุ 42 ปี)
ต�ำแหน่ง :
- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
บริหาร / ผู้อ�ำนวยการสายงานขายและขนส่ง
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ South of Australia
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
ประวัติการท�ำงาน :

- 70,000 หุ้น

- 2557 – ปัจจุบัน
(1994)
- 2555 – ปัจจุบัน
- 2553 – 2554
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - 2555 – ปัจจุบัน
กิจการอื่น :
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กรรมการ / ผู้อ�ำนวยการสายงานขายและขนส่ง บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก
กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโส บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)
กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย

การเข้าร่วมการประชุม :

- เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง :

- 2 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(11) นางสาว ฐิติพร ประทีปรัตน์ (อายุ 46 ปี)
- ผู้อ�ำนวยการสายงานปฏิบัติการส�ำนักงาน
ต�ำแหน่ง :
- ปริญญาตรี วทบ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คุณวุฒิการศึกษา :
- ไม่มี
ประวัติการอบรม :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

- 20,000 หุ้น

ประวัติการท�ำงาน :

- 2558 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานปฏิบัติการส�ำนักงาน บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก
(1994)
- 2544 - 2557 Programmer, SAบจก.เอ็มแพค แผ่นคอนกรีต

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - ไม่มี
กิจการอื่น :
(12) นาย เดชา พุดขุนทด(อายุ 45 ปี)
- ผู้อ�ำนวยการสายงานผลิต
ต�ำแหน่ง :
- ปวส. มหาวิทยาลัย เอเซียอาคเนย์(Check พี่เดย์)
คุณวุฒิการศึกษา :
- ไม่มี
ประวัติการอบรม :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :

- 20,000 หุ้น

ประวัติการท�ำงาน :
- 2542 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานผลิต บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - ไม่มี
กิจการอื่น :

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จำ�กัด (มหาชน)
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(13) นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท (อายุ 39 ปี)
ต�ำแหน่ง :
- ผู้อ�ำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม :
- หลักสูตร Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่นที่ 3/60
- อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี รวมจ�ำนวน 6.00 ชั่วโมง(ภายในปี 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : - ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
ประวัติการท�ำงาน :

- 20,000 หุ้น
- 2559 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2558 – 2559 ผูจ้ ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยคม
- 2543 – 2558 ผูช้ ่วยกรรมการบริหาร บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - ไม่มี
กิจการอื่น :
(14) นางสาว ยุพิน พระศรี (อายุ 52 ปี)
ต�ำแหน่ง :
คุณวุฒิการศึกษา :
ประวัติการอบรม :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
ประวัติการท�ำงาน :

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี (CPD) รวมจ�ำนวน 12.30 ชั่วโมง
- ไม่มี
- 5,000 หุ้น
- 2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
- 2554 – 2556 ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชี หจก.ปูรณ์วิศวกรรม

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน - ไม่มี
กิจการอื่น :
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โครงการในอนาคต
บริษทั มีโครงการทีจ่ ะน�ำเงินทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้ รวมกับเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน มาใช้ในการลงทุนโครงการ
ในอนาคตดังนี้
บริษัทมีโครงการจะลงทุนสินทรัพย์ถาวร ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 156.53 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารโรงงานใหม่ พร้อม
ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ส�ำหรับการผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก และการปรับปรุงอาคารโรงงานปัจจุบัน อาคารส�ำนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการการลงทุน
1. อาคารโรงงานใหม่
2. ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม
3. อาคารส�ำนักงาน
4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตถุงอัตโนมัติ
- เครื่องจักรผลิต Wrap
- อุปกรณ์/เครื่องใช้
รวมมูลค่าการลงทุน

มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)
42.80
12.00
16.92
82.96
1.00
0.85
156.53

1. บริษัทมีโครงการจะก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ บนพื้นที่ดินเดิมของบริษัท โดยลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้นไม่รวมดาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอย
ภายใน 4,200 ตารางเมตร เพื่อใช้ส�ำหรับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ส�ำหรับการผลิตถุงพลาสติกและเป็นคลังสินค้า
2. บริษัทมีโครงการลงทุนต่อเติมอาคารโรงงานเดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในส่วนการผลิตถุงพลาสติกเพิ่มขึ้น
3. บริษัทมีโครงการลงทุนต่อเติมอาคารโรงงานเดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในส่วนส�ำนักงานเพิ่มขึ้น
4. บริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาและสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตอัตโนมัติ ส�ำหรับการผลิตถุงพลาสติก มีก�ำลังการผลิต 200 ตันต่อ
เดือน ในเบื้องต้น ทีมผู้บริหารได้ท�ำการศึกษาถึงผลดีและผลเสียของการใช้เครื่องจักรดังกล่าว ซึ่งจากประสบการณ์ของทีมผู้บริหาร
คาดว่า ทีมการผลิตจะสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องจักรใหม่ดังกล่าวได้
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คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุด จะมี
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีเ่ ฉพาะ เพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเพือ่ ให้การบริหารและด�ำเนินกิจการให้เป็นไปตามการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยรายละเอียดของคณะกรรมการของบริษัท มีดังนี้
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 6 คน ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

2. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ

3. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

กรรมการบริหาร / ผู้อ�ำนวยการสายงานขายและการตลาด

4. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท

กรรมการบริหาร / ผู้อ�ำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

5. นางสาวฐิตพร ประทีปรัตน์

กรรมการบริหาร / ผู้อ�ำนวยการสายงานปฏิบัติการส�ำนักงาน

6. นายเดชา พุดขุนทด

กรรมการบริหาร / ผู้อ�ำนวยการสายงานผลิต

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
1) จัดท�ำและน�ำเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ�ำปี ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ�ำปี และอ�ำนาจ
บริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2) รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3) รับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และก�ำหนดต�ำแหน่งหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข
เมือ่ ด�ำเนินการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4) มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด�ำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
การให้กยู้ มื เงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผูค้ ำ�้ ประกัน เพือ่ การท�ำธุรกรรมตามปกติของบริษทั และเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของบริษทั ภายในวงเงินทีก่ ำ� หนด ทัง้ นี้ การกระท�ำดังกล่าวจะต้องอยูภ่ ายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย
5) ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและอ�ำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม
และการเลิกจ้างพนักงานของบริษทั ทีเ่ ป็นคณะผูบ้ ริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั เป็นผูม้ อี ำ� นาจแทนบริษทั
ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6) ก�ำกับดูแลและอนุมตั เิ รือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั และอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคนกระท�ำ
การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจ
นั้นๆ ได้
7) มีอ�ำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจ
ช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั และ/
หรือบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นลักษณะการด�ำเนินธุรกรรมทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 3 ท่าน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน) ดังนี้
ต�ำแหน่ง

รายชื่อ
1. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

2. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

โดยมีนายณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศและนายไพบูลย์
อรุณประสบสุข เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งนายวีระศักดิ์ พรหมมาศ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ และนายไพบูลย์ อรุณประสบสุข จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จ�ำนวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

5/5

2. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

5/5

3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

4/5

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี
2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นสิ่งส�ำคัญ พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3) สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ด�ำเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม
และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจและความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
การท�ำงานของส�ำนักงานสอบบัญชี หรือการด�ำเนินการตรวจสอบอื่นใด บริการสอบทานหรือการให้ความเชื่อมั่นส�ำหรับบริษัทของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
5) ผู้ตรวจสอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจ
ในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นส�ำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
6) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี
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7) ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจ�ำกัดในการตรวจสอบ รวมถึงการ
ด�ำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจ�ำกัดนั้นๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน
ที่ส�ำคัญและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องด�ำเนินการแก้ไขความ
ขัดแย้งใดๆ ระหว่างผูบ้ ริหารกับผูส้ อบบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8) ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษทั รวมถึงความสัมพันธ์ใดๆ หรือบริการใดๆ ระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริษทั ตลอดจนความสัมพันธ์อนื่ ใดทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบบัญชี
9) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี
หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่ส�ำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความ
สมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว
10) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
11) สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกก�ำหนดให้เปิดเผยข้อมูล
ตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
12) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
13) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
15) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
16) ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจเชิญให้ฝา่ ยจัดการผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�ำเป็น
17) ให้มีอ�ำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้ค�ำปรึกษาในกรณีจ�ำเป็น
18) จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
บริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
19) ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลต่างๆที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องการ
20) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
21) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
22) ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหาร
ไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการ
หรือการกระท�ำดังกล่าวต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23) ก�ำกับดูแลจัดท�ำนโยบาย แนวปฏิบัติ และโครงการด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม
24) ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น
โดยท�ำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการด�ำเนินการติดตามที่เหมาะสม และเปิดเผยช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ใน Website และให้รายงานคณะกรรมการถึงข้อร้องเรียนต่างๆ
25) ในกรณีจ�ำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�ำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท
26) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 6 คน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ1 ท่าน) ดังนี้
ต�ำแหน่ง

รายชื่อ
1. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

จ�ำนวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561
ต�ำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

4/4

2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

5. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

6. นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) ก�ำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2) ก�ำหนด ทบทวนและพัฒนานโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3) ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4) ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญ
6) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งก�ำหนดแนวทางการก�ำหนด
มาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
7) พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตขึน้ รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินเท็จ การท�ำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชั่น การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management override of
internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส�ำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
8) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์ส�ำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
บริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
9) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณา หารือ และด�ำเนินการใดๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 4 คน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ2 ท่าน)ดังนี้
ต�ำแหน่ง

รายชื่อ
1. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จ�ำนวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561
ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

1/1

2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

1/1

4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

รายชื่อกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ด้านการสรรหา
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ�ำนวน โครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีต�ำแหน่งว่างลง และ/
หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ทุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
• ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
- จัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- ก�ำหนดค่าตอบแทนที่จ�ำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลโดยการก�ำหนดค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ให้พจิ ารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบ
เทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาและน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการ
- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าทีใ่ ห้คำ� ชีแ้ จง ตอบค�ำถามเรือ่ งค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ
ต้องรายงานหรือน�ำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร และระดับปฏิบตั งิ าน และเพือ่ ให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
งาน บริษัทจึงได้ก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการ
ใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่ง
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความซือ่ สัตย์
สุจริตในการด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกัน และทันท่วงที บริษัท
จึงได้ก�ำหนดระเบียบการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
• กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในและข้อมูลทีต่ นล่วงรูจ้ ากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบริษทั ทีม่ สี าระส�ำคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท อันน�ำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
• กรรมการ ผูบ้ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และ
จ�ำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ในช่วงเวลาที่ก�ำหนด
บริษทั มีหน้าทีเ่ ปิดเผยสารสนเทศเกีย่ วกับการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของบริษทั ให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทัว่ ถึง โดยผ่านสือ่ และ
วิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสาร
ได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนี้
1) บริษทั ก�ำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ความเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2) บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
3) บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือ
เทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อน
ที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว
4) บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือ
เทียบเท่า จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ซึง่ บุคคลดังกล่าวรวมถึงคูส่ มรสและของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะถืออยู่ มายังเลขานุการ
บริษัท โดยให้จัดท�ำและน�ำส่งภายใน 30 วันท�ำการภายหลังเข้ารับต�ำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ทุกครัง้ โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซือ้ ขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ คี่ ณะกรรมการมอบหมาย เพือ่ รายงาน
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
5) บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท
6) บริษัทก�ำหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดท�ำข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจ�ำปี
7) บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท�ำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง
หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน สัญญาจ้าง
แรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จำ�กัด (มหาชน)
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8) บริษทั ให้ความส�ำคัญในการรักษาสารสนเทศทีเ่ ป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำ� สารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพือ่ ผลประโยชน์ของกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายก�ำหนด
9) บริษทั ให้ความส�ำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั
จากบุคคลภายนอก และก�ำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
10) กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท�ำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา
ซึง่ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลือ่ นไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษทั บุคคลเหล่านัน้ จะต้องท�ำสัญญาเก็บรักษาข้อมูล
ความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
11) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ ถึง รวมทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 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

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายอภิรัตน์
ธีระรุจินนท์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ ดังนี้
ต�ำแหน่ง			
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�ำงาน		
2559 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายขายและขนส่ง
						
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วัน
ท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแล
ให้มกี ารเก็บรักษาให้ถกู ต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ารจัดท�ำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน
การบริหาร การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนบทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้
ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษทั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด
อีกทัง้ บริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการบริหารความเสีย่ ง
ขององค์กรอย่างเป็นระบบมีประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การประเมิน และวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อน�ำไปถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและใช้ควบคุมความเสี่ยงองค์กร
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 3 คน เข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ
1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
2) ด้านการบริหารความเสี่ยง
3) ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5) ด้านระบบการติดตาม
ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานธุรกิจของบริษทั ซึง่ กรรมการตรวจสอบไม่มคี วามเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั โดยได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางบัญชี
ที่ยอมรับโดยทั่วไปของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงมีระบบควบคุมภายในเรือ่ งการท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก นอกจาก
นี้ บริษัทยังก�ำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการท�ำธุรกรรมดังกล่าว โดยพิจารณาอนุมัติการท�ำธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจาก
ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญเรื่องการก�ำกับองค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียน
ที่มีกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มากขึ้น

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทภายนอก และมีความเป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และมีนางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า นางสาววัลดี เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน และด้านการสอบบัญชีในบริษัท มีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติ ประวัติการท�ำงานที่เหมาะสม
และประวัติการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแก่การท�ำหน้าที่ตรวจสอบระบบภายในของบริษัทได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ท�ำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัท แต่งตั้งนายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน และมีประวัติการท�ำงานที่เหมาะสม
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวด
ปัจจุบันข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้จากการขายของบริษทั ส่วนใหญ่มาจากการขายเชือ่ ลูกหนีท้ เี่ กิดจากการขายนีร้ วมลูกหนีก้ ารค้าทีค่ า้ งช�ำระเกินก�ำหนดบางรายซึง่ อาจเรียกเก็บ
ไม่ได้ บริษทั ต้องใช้วจิ ารณญาณและการประมาณการในการพิจารณาความพอเพียงของค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพือ่ ครอบคลุมผลขาดทุนจากการเรียก
เก็บเงินจากลูกหนี้เหล่านี้
การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง
• การสอบถามฝ่ายจัดการถึงนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
• การตรวจสอบรายงานอายุลูกหนี้การค้า
• การทดสอบความถูกต้องของรายงานดังกล่าวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี
ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการ
เงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่
มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ
ส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียง
พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ความสามารถของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวมรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็น
ที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและ
ก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการ
สื่อสารดังกล่าว

(นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2803
บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จ�ำกัด
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
สินทรัพย์
บาท
หมายเหตุ
สิ นทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

72 รายงานประจำ�ปี 2561

10
4, 5
6

7, 10, 12
8
9

2561

2560

82,432,160
1,912,000
67,385,111
41,820,249
193,549,520

9,785,168
1,885,000
60,715,430
31,775,209
104,160,807

133,832,358
2,239,642
2,461,490
13,683,451
152,216,941

138,556,366
2,160,881
2,352,040
1,026,249
144,095,536

345,766,461

248,256,343

5

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
หมายเหตุ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

2560

34,961,390

20,000,000
34,564,051

10

984,962

1,534,629

12

968,356
754,013
37,668,721

1,047,241
3,054,504
60,200,425

10
12
13
4

1,298,155
9,477,118
1,000,000
11,775,273

984,430
2,266,511
9,428,978
1,000,000
13,679,919

49,443,994

73,880,344

10
4, 11

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

74 รายงานประจำ�ปี 2561

2561

2560

14
14
14, 15

135,000,000
135,000,000
61,712,262

130,000,000
100,000,000
-

16

5,010,000
94,600,205
296,322,467

3,810,000
70,565,999
174,375,999

345,766,461

248,256,343

7

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

4
17

9

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

19

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

551,829,782
6,392,900
558,222,682

525,146,920
5,817,365
530,964,285

472,320,325
19,382,845
37,535,834
1,060,783
530,299,787

446,143,632
20,257,680
35,726,874
2,201,593
504,329,779

27,922,895

26,634,506

4,097,266

4,540,318

23,825,629

22,094,188

1,408,577

(167,398)

25,234,206

21,926,790

0.107

0.110

4, 18

กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2561

20

8
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

ทุนสารอง

บาท
ส่ วนเกินมูลค่า

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม
ทุนที่ออกและ

ตามกฎหมาย

รวมส่ วนของ

ผูถ้ ือหุน้

174,375,999

หุน้ สามัญ

70,565,999

23,825,629

ชาระแล้ว

3,810,000

23,825,629

1,408,577

หมายเหตุ

-

-

1,408,577

100,000,000

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี

-

296,322,467

-

96,712,262

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

25,234,206
-

(1,200,000)

25,234,206
61,712,262
-

1,200,000

35,000,000
-

61,712,262

94,600,205

14
16

135,000,000

5,010,000

-

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เพิม่ ทุน
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

76 รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

ทุนสารอง

บาท
ส่ วนเกินมูลค่า

กาไรสะสม
ทุนที่ออกและ

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ

ผูถ้ ือหุน้

152,449,209

ตามกฎหมาย

49,749,209

22,094,188

หุน้ สามัญ

2,700,000

22,094,188

(167,398)

ชาระแล้ว

-

-

(167,398)

21,926,790

หมายเหตุ

-

-

21,926,790

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

100,000,000
-

-

-

(1,110,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรสาหรับปี

-

-

1,110,000

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

174,375,999

-

-

70,565,999

16

3,810,000

100,000,000

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

77
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
บำท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุ ง
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญ
กลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
สิ นทรัพย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

78 รายงานประจำ�ปี 2561

2561

2560

27,922,895

26,634,506

12,805,556
551,431
(52,322)
1,808,861
(130,797)
1,060,783
43,966,407

13,982,689
717,350
(731,349)
1,517,926
2
(38,008)
2,201,593
44,284,709

(7,221,112)
(9,992,718)
26,249

(6,364,328)
243,765
555,161

407,066
(6,859,351)
20,326,541

8,096,662
(2,437,067)
44,378,902

11

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
บำท
2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินลงทุนชัว่ ครำว
สิ นทรัพย์ถำวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
เงินล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ ำงอำคำร
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

130,797
(27,000)
(8,160,309)
(13,683,451)
(21,739,963)

(5,622,079)
(5,584,071)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยดอกเบี้ย
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินลดลง
จ่ำยคืนเงินกูย้ ืมระยะยำว
จ่ำยหนี้สินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
เงินรับจำกกำรเพิ่มทุน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเพิม่ ทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(1,070,510)
(20,000,000)
(1,534,097)
(1,047,241)
103,600,000
(5,887,738)
74,060,414

(2,209,889)
(25,000,000)
(5,020,279)
(1,168,844)
(33,399,012)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

72,646,992
9,785,168
82,432,160

5,395,819
4,389,349
9,785,168

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจำ
รวม

56,845
19,889,757
62,372,867
112,691
82,432,160

43,822
9,646,297
95,049
9,785,168

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

38,008

12
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.

ข้ อมูลทั่วไป

บริ ษทั -ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก -(1994) -จํากัด -(“บริ ษทั ”) -เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย -และมีที่อยู่
จดทะเบียนสํานักงานใหญ่ เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพของบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
กิจกรรมหลักของบริ ษทั คือ การผลิตถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จดั ทําเป็ นเงินบาทและเป็ นภาษาไทยตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของประเทศไทย ทั้งนี้
งบการเงินนี้มีวตั ถุประสงค์ที่จดั ทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น
ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม
บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ _31_ธันวาคม_2560_เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
ซึ่ งได้นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ -1-มกราคม -2562_การ นํามาตรฐานเหล่านี้มาใช้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ
งบการเงินในงวดแรกที่เริ่ มใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

การแสดงรายการสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน_ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั กําลังพิจารณาถึงผลกระทบจากการใช้มาตรฐาน
เหล่านี้ต่องบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใช้
3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญที่บริ ษทั ใช้ในการจัดทํางบการเงินมีดงั นี้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝาก
สถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดใน
จํานวนที่ทราบได้ซ่ ึ งครบกําหนดภายในสามเดือนหรื อน้อยกว่า นับจากวันที่ได้มา และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้และมี
ความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรื อไม่มีนยั สําคัญ
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หรื อจํานวนที่คา้ งรับหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญตามจํานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยพิจารณาจากประสบการณ์
ในการเรี ยกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กบั การวิเคราะห์ฐานะปัจจุบนั ของลูกหนี้
สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน-(วิธีเข้าก่อนออกก่อน)-หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ -ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพ
ปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้าได้รวมการปันส่ วนของค่าใช้จ่าย
ในการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการขาย
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน สุ ทธิ จาก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า _(ถ้ามี) _อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหัก
ค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ต้นทุนการรื้ อถอน ขนย้ายและบูรณะสิ นทรัพย์ถือเป็ น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์และคิดค่าเสื่ อมราคา
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สิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาการเช่าซึ่ งบริ ษทั ได้รับความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้น ๆ เป็ นส่ วนใหญ่ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยราคายุติธรรมหรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า หักด้วย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนที่จะ
หักจากหนี้ตามสัญญาเพื่อใช้กาํ หนดอัตราดอกเบี้ยจากยอดหนี้สินที่คงเหลือ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงใน
กําไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการ
ให้ประโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากต้นทุนของสิ นทรัพย์หกั มูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกสิ้ นปี อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ โดยประมาณ
แสดงได้ดงั นี้
ระยะเวลา (ปี )
5, 20
5 - 20
5
5

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
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สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เป็ น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ ง แสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าตัดจําหน่ายสะสม และ ค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นเวลา 5 และ 10 ปี
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน _(ราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจาก
การใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า) _โดยที่การสอบทานจะพิจารณาจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อ
พิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลด
มูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั จะบันทึกโอน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็ นรายได้อื่น เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ การด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคงมี
อยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
นั้นสุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ในปี
ก่อน ๆ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบซึ่ งได้แก่ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ภาระผูกพันของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยตามกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงานถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงินด้วยจํานวนเงินที่คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่ งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงานที่ถูกรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนประกอบด้วยต้นทุนบริ การปัจจุบนั และต้นทุนดอกเบี้ย ส่ วนกําไรหรื อขาดทุน จาก
การวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โครงการผลประโยชน์ของ
พนักงานนี้ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็ นกองทุนและไม่มีสินทรัพย์ของโครงการเกิดขึ้น
1

ประมาณการหนีส้ ิ น

ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้กต็ ่อเมื่อบริ ษทั มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั หรื อที่ก่อตัวขึ้นอันเป็ นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระ
ภาระหนี้สินดังกล่าวและสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจาํ นวนที่เป็ น
สาระสําคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนั ก่อนคําน วณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
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รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
รายได้ จากการขาย รับรู ้ในกําไร หรื อ ขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขาย
ไปแล้วนั้น หรื อมีความไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีน้ นั
-หรื อมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าใช้ จ่าย
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่ตอ้ งจ่ายชําระ หรื อสามารถขอคืนได้ซ่ ึ งเกิดจากกําไรหรื อขาดทุนทางภาษีสาํ หรับ
ปี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้สินและจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะ
ใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่
รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคต
จะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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การใช้ ประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ ายบริ หารมีความจําเป็ นต้องใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกําหนดมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดงั กล่าวผลของรายการที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจาก
ที่ได้ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
จะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชี
นั้น ๆ หรื อบันทึกในงวดบัญชีท่ีปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบัญชีในปัจจุบนั
และอนาคต
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินซึ่ งอาจมีความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้องมีดงั ต่อไปนี้
• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
• อายุการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์
• ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
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4.

รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั หรื อสามารถควบคุมบริ ษทั
ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดําเนินงานของบริ ษทั
ชื่อบุคคลและกิจการ
บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จํากัด
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
บุคคลที่มีอาํ นาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สัง่ การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริ ษทั
(ไม่วา่ จะทําหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

นโยบายการกําหนดราคา มีดงั นี้
ประเภทรายการ
รายได้จากการขาย
ค่าบริ การกระจายสิ นค้า

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-ณ-วันที่-31-ธันวาคม-2561-และ-2560-มีดงั นี้
พันบาท
2561
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
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400
1,850
1,000

2560
196
1,777
1,000

รายการที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดงั นี้

กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขาย
ค่าบริ การกระจายสิ นค้า
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2561

พันบาท

2560

824
10,060

1,023
10,471

16,270
1,322
17,592

15,699
1,099
16,798

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง _เพื่อให้บริ ษทั นี้ให้บริ การกระจายสิ นค้าไปยังลูกค้า _ค่าบริ การ
คํานวณจากนํ้าหนักของสิ นค้าที่ขายและระยะทางไปยังปลายทาง สัญญานี้มีอายุหนึ่งปี สิ้ นสุ ดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
บริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันได้ต่ออายุของสัญญาเป็ นสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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5.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
พันบาท

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
รวม
6.

2561

2560

54,698

53,787

11,372
608
380
1,648
68,706
(2,317)
66,389

5,732
579
897
700
61,695
(1,765)
59,930

996

785

67,385

60,715

สิ นค้ าคงเหลือ
2561

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

90 รายงานประจำ�ปี 2561

24,581
4,139
13,614
42,334
(514)
41,820

พันบาท

2560
13,305
4,434
14,602
32,341
(566)
31,775

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
112,594
666
113,260

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

2,877
28
2,905

2,905
142
3,047

พันบาท
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

14,127
14,127

14,127
14,127

ยานพาหนะ

-

73
397

397
7,169
7,566

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

241,554
5,387
(484)
246,457

246,457
7,977
254,434

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน
98,091
98,091

108,561
4,444
(484)
73
112,594

7.

18,343
18,343
97,573
518
98,091

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
18,343
18,343

(73)
397

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

18,343
18,343

-

-

ที่ดิน

50,326
55,342

37,742
5,007
42,749

42,749
5,016
47,765

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

52,660
57,409

49,568
6,101
(484)
55,185

55,185
5,415
60,600

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

821
1,078

1,436
391
1,827

1,827
399
2,226

พันบาท
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

4,116
5,987

5,757
2,383
8,140

8,140
1,871
10,011

ยานพาหนะ

7,566
397

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

133,832
138,556

94,503
13,882
(484)
107,901

107,901
12,701
120,602

รวม

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ถาวรที่ตดั ค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจาํ นวนเงิน 44.9 ล้านบาท และ 43.4 ล้านบาท ตามลําดับ
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8.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

โปรแกรม

พันบาท
โปรแกรมระหว่าง

คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การติดตั้ง

940
90
1,030

1,425
93
1,518

2,365
183
2,548

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

895
45
940

1,275
150
1,425

2,170
195
2,365

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

204
104
308

-

204
104
308

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

103
101
204

-

103
101
204

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

722
736

1,518
1,425

รวม

2,240
2,161
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9.

ภาษีเงินได้

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
พันบาท
2561
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

2560

463
103
1,895
2,461

353
113
1,886
2,352

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
พันบาท
2561
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
อื่น ๆ
รวม

2560

4,467

5,179

(462)
92
4,097

(301)
(338)
4,540

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
กําไรก่อนภาษีเงินได้

27,923

26,635

ภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (20%)
อื่น ๆ
รวม

5,585
(1,488)
4,097

5,327
(787)
4,540
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10.

วงเงินสิ นเชื่ อ

ณ วันที่-31-ธันวาคม-2561-และ 2560 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารในประเทศ ดังนี้

2561
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
หนังสื อคํ้าประกัน
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

พันบาท

20,000
45,000
10,000
7,277
10,000

2560
20,000
45,000
10,000
7,250
10,000

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2561
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.08 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

-

พันบาท

2560
20,000
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เงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ถึงกําหนดชําระ ดังนี้
2561
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ถึงกําหนดชําระหลังหนึ่งปี แต่ไม่เกินเดือนสิ งหาคม 2562
รวม

พันบาท

985

2560
1,535
984
2,519

985

เงินกูย้ ืมระยะยาวมีอตั ราดอกเบี้ย MLR และถึงกําหนดชําระคืนเป็ นรายเดือน
วงเงินสิ นเชื่อและเงินกูย้ ืมระยะยาวมีเงินฝากประจําจํานวน -0.9-ล้านบาท-ณ-วันที่ -31-ธันวาคม-2561-และ 2560 (แสดง
ภายใต้เงินลงทุนชัว่ คราว) และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นหลักประกัน _และคํ้าประกันโดย
กรรมการของบริ ษทั บางท่าน (โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม)
11.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
2561

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม
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23,593
11,368
34,961

พันบาท

2560
23,307
11,257
34,564

12.

หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน

รวม

พันบาท
ดอกเบี้ย

สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ถึงกําหนดชําระหลังหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

1,095
1,372
2,467

(127)
(74)
(201)

968
1,298
2,266

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ถึงกําหนดชําระหลังหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

1,239
2,467
3,706

(192)
(200)
(392)

1,047
2,267
3,314

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน -ณ-วันที่ -31-ธันวาคม-2561-และ-2560-เกิดจากการซื้ อยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้ อ
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีของยานพาหนะ -ณ-วันที่ -31-ธันวาคม-2561-และ-2560-มีจาํ นวน-2.9-ล้านบาท-และ-4.2-ล้านบาท
ตามลําดับ กรรมสิ ทธิ์ ของยานพาหนะจะโอนมายังบริ ษทั เมื่อชําระเงินงวดสุ ดท้าย
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13. ประมาณการหนีส้ ิ นสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน (ไม่ได้จดั เป็ นกองทุน) มีดงั นี้
พันบาท
2561

2560

ณ วันที่ 1 มกราคม

9,429

7,702

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,534
275
1,809

1,256
262
1,518

(1,761)
9,477

209
9,429

ขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัทีย่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดขึ้นจาก
ขาดทุน (กําไร) - พันบาท
2561
2560
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์
การปรับปรุ งมูลค่าตามประสบการณ์จริ ง
รวม
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(986)
962
(1,737)
(1,761)

581
(796)
424
209

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

2561

2560

3.5
3.0 - 6.5
0.0 - 20.0

2.9
2.0 - 7.0
0.0 - 24.0

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
พันบาท
เพิ่มขึ้น
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

(1,025)
1,084
(186)

ลดลง
1,189
(960)
206

เมื่อวันที่ -13-ธันวาคม -2561-สภานิติบญั ญัติแห่งชาติได้อนุมตั ิร่างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ภายใต้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ อัตราค่าชดเชยค่าเลิกจ้างสําหรับลูกจ้างที่ทาํ งานเกิน -20-ปี -เพิ่มขึ้นจาก -300-วัน-เป็ น -400-วัน
ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสําหรับค่าชดเชย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามอัตราใหม่มีจาํ นวน 3 ล้านบาท ร่ าง
พระราชบัญญัติน้ ี มีผลใช้บงั คับ -30-วัน -หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา _ณ-วันที่ -31-ธันวาคม -2561-ร่ าง
พระราชบัญญัติน้ ียงั ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
พระราชบัญญัติน้ ีมีผลบังคับใช้
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14. ทุนเรื อนหุ้น
พันหุน้

พันบาท

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

260,000
270,000

130,000
135,000

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว - หุ้นสามัญ
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

200,000
70,000
270,000

100,000
35,000
135,000

เมื่อวันที่ -6-กุมภาพันธ์ -2561-ผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนเป็ น -100-ล้านบาท -(200-ล้านหุน้ -มูลค่าหุน้ ละ 0.50-บาท)-และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 135 ล้านบาท -(270-ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ -0.50-บาท)-บริ ษทั ได้จดทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 และ 8 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันที่ -28,-29-และ-30-สิ งหาคม-2561-บริ ษทั ออกหุน้ สามัญจํานวน -70 ล้านหุน้ -ที่ราคา-1.48-บาท-ต่อหุน้ เงินสดรับ
จากการออกหุน้ มีจาํ นวนเงิน 103.6 ล้านบาท (ประกอบด้วย ทุนชําระแล้วจํานวนเงิน 35 ล้านบาท และส่ วนเกินมูลค่าหุน้
จํานวน 68.6 ล้านบาท) บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจํานวน_6.9_ล้านบาท ได้แสดงเป็ นรายการหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุน้ สามัญของบริ ษทั จํานวน -270-ล้านหุน้ -เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และให้เสนอซื้ อขายตั้งแต่วนั ที่ 5 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป
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15. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ได้แก่ ส่ วนต่างของจํานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับจากการออกจําหน่ายหุน้ สู งกว่ามูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
16. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารอง (“ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารอง
ดังกล่าวจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผล
ไม่ได้
17. รายได้ อื่น
พันบาท
2561
รายได้จากการขายเศษวัสดุ
อื่น ๆ
รวม

5,350
1,043
6,393

2560
4,949
868
5,817
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18. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญ มีดงั นี้
พันบาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายสาธารณู ปโภค
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่ งและค่าบริ การกระจายสิ นค้า

2561

2560

405,961
(10,981)
56,366
17,592
23,946
12,806
10,377

368,780
4,128
52,630
16,798
22,372
13,983
11,226

บริ ษทั ได้จดั ให้มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
พนักงานของบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน ตามข้อบังคับของกองทุน
บริ ษทั และพนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน ส่ วนที่บริ ษทั จ่าย
สมทบซึ่ งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ -31-ธันวาคม-2561 และ 2560-มีจาํ นวนเงินประมาณ -0.23-ล้านบาท
และ 0.14-ล้านบาท ตามลําดับ
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19. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จํานวนเงิน
รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ปี 2561
ปี 2560

1,761
(209)

พันบาท
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

(352)
42

สุ ทธิ

1,409
(167)

20. กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ _31_ธันวาคม _2561 _และ_2560 _คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี
ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายแล้วในระหว่างปี ดังนี้
พันบาท/ พันหุน้
2561
2560
กําไรสําหรับปี
จํานวนหุ น้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจําหน่าย
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

23,826

22,094

200,000
23,589
223,589

200,000
200,000

0.107

0.110
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21. ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยเท่านั้น ฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่า
บริ ษทั มีส่วนงานดําเนินงานเพียงส่ วนงานเดียว
22. การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่กิจการจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็ นตลาดที่รายการสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ
เกิดขึ้นซึ่ งมีความถี่และปริ มาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ขอ้ มูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผูร้ ่ วมตลาดได้แก่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายในตลาด
หลักหรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ดสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น ๆ โดยผูร้ ่ วมตลาดต้องมีความเป็ นอิสระจากกัน มี
ความรอบรู ้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น ๆ และเต็มใจ
ที่จะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น ๆ
เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสมํ่าเสมอและสามารถเปรี ยบเทียบได้
จึงมีการกําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในเทคนิคการประเมิน
มูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ลาํ ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ลาํ ดับความสําคัญสู งสุ ดกับราคาเสนอซื้ อขายที่ไม่ตอ้ ง
ปรับปรุ งในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่
สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และตํ่าสุ ดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อ
โดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ ึ งนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีการวัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงิน (ทั้งที่เกิดขึ้นประจําหรื อเกิดขึ้นไม่ประจํา)
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แต่มีการเปิ ดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องไว้ในหมายเหตุ 23
23. การเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรับเครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ ยงทางด้ านการเงิน
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแล
สภาพคล่อง บริ ษทั ไม่มีการออกเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการค้า

ะความเสี่ ยงจากการขาด

ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย _หมายถึง _ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด_ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั _บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยจาก
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่ อง
บริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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มูลค่ ายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว และ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น มีมูลค่า ตามบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น (ข้อมูลระดับ 2)
เงินกูย้ ืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน และ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมี มูลค่า ตามบัญชี ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น (ข้อมูลระดับ 2)
เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงิน
เหล่านี้มีอตั ราดอกเบี้ยตามตลาด (ข้อมูลระดับ 2)
24. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั คือ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของ
เงินทุนที่เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึ งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปได้
ตามปกติ
25. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ -23-กุมภาพันธ์ -2562 -คณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้อนุมตั ิเงินปันผล
จํานวน-27,000,000-บาท-(270,000,000-หุน้ -หุน้ ละ-0.10-บาท)
26. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าก่อสร้างโรงงานและอาคารสํานักงานเป็ นจาํ นวนเงิน 53.3 ล้านบาท
27. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
บริษัทเริ่มด�ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้า “หมากรุก” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ต่อมาในปี พ.ศ. 2557
ได้ด�ำเนินการขยายตลาดและสายการผลิตสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารภายใต้ตราสินค้า “Vow Wrap” โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่ม ยี่ปั๊วะซาปั๊วะ
และ แผงร้านค้าในตลาดสด ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว ธีระรุจินนท์ ถือหุ้นจ�ำนวนรวม 200,205,000 หุ้น คิดเป็น 74.15 % ของ
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่จ�ำหน่ายได้
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 บริษัทมียอดขายเติบโตรวมกว่า 26.68 ล้านบาท คิดเป็น 5.08 % โดยมีสาเหตุ
หลักจากจ�ำนวนขายถุงพลาสติกและฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารที่เพิ่มขึ้นจ�ำนวนรวม 294 ตัน ในส่วนของต้นทุนขายมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวม 26.18 ล้านบาท
คิดเป็น 5.87 % มีสาเหตุหลักจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขายส่งผลให้อัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2561 และ 2560 มีอัตรา
15.04 % และ 14.41 % ตามล�ำดับ ซึ่งปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายมีมูลค่าลดลง 0.87 ล้านบาท คิดเป็น 4.32 % เกิดจาก
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและกระจายสินค้าลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.81 ล้านบาท คิดเป็น 5.06 % เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากร การกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือ และ ค่าบริการด้านการประชาสัมพันธ์บริษทั ปรับตัวเพิม่ มากขึน้ บริษทั มีตน้ ทุนทางการเงินลดลงมูลค่า
1.14 ล้านบาท คิดเป็น 51.82 % ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจึงท�ำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงตามไปด้วย
จากผลการด�ำเนินงานทั้งหมดในปี 2561 บริษัทมีก�ำไรสุทธิเติบโตขึ้นจากปี 2560 มูลค่า 1.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 7.84 % ซึ่งโดยรวมเป็น
ผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ส่งผลให้อัตราก�ำไรสุทธิของบริษัทในปี 2561 และ 2560 มีอัตรา
4.16 % และ 4.27 % ตามล�ำดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการขาย : บริษัทมีรายได้จากการขายส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มูลค่า 551.83 ล้านบาท และ 525.15 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยปัจจัยที่ส่งผลให้มีอัตราเติบโตขึ้นหลักๆเกิดจาก การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนขายรวมกว่า 294 ตัน แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าถุงพลาสติก 246.30 ตัน และ
กลุ่มสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร 47.82 ตัน สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนขายดังกล่าวเกิดจากการขยายตัวของฐานลูกค้าและยอดขายลูกค้าเก่า
บางรายทีม่ อี ตั ราเติบโตขึน้ นอกจากนีย้ อดขายดังกล่าวยังมีอกี หนึง่ ปัจจัยทีส่ นับสนุนการเติบโต คือ การจัดท�ำโปรโมชัน่ ในช่วงไตรมาส 4 โดยการแถม
สินค้า ซึง่ ส่งผลให้ยอดขายสามารถขยายตัวเพิม่ ขึน้ ได้ในช่วงสถานการณ์ตลาดซบเซา ในส่วนของรายละเอียดยอดขายแยกกลุม่ สินค้าส�ำหรับปี 2561
เปรียบเทียบปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ยอดขายกลุ่มสินค้าถุงพลาสติกชนิดถุงร้อน (PP) ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีปริมาณการขายเท่ากับ 5,000.75 ตัน และ 4,789.36 ตัน
ตามล�ำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 211.39 ตัน คิดเป็นอัตราเติบโต 4.41 % และ ในกลุ่มสินค้าถุงพลาสติกชนิดถุงเย็นและถุงหูหิ้ว (HD) ส�ำหรับปี 2561
และ 2560 มีปริมาณการขายเท่ากับ 2,924.75 ตันและ 2,889.85 ตัน ตามล�ำดับ เติบโตขึ้นรวม 34.9 ตัน คิดเป็นอัตราเติบโต 1.21% โดยมีปัจจัย
สนับสนุนการเติบโตมาจากจ�ำนวนฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และ การท�ำโปรโมชั่นกระตุ้นการขายในช่วงไตรมาส 4
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ส�ำหรับยอดขายของกลุ่มสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap) ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีปริมาณการขายเท่ากับ 674.74 และ 626.92
ตัน ตามล�ำดับ มีอัตราเติบโตขึ้นรวม 47.82 ตัน คิดเป็นอัตรา 7.63% โดยมีสาเหตุหลักๆเกิดจากการขยายฐานลูกค้า และ ลูกค้ามีผลการด�ำเนินงาน
เติบโตขึ้น จึงมีค�ำสั่งซื้อ(order)เพิ่มมากขึ้น
โดยสรุป ปริมาณการขายรวมสินค้าทุกกลุ่มของบริษัทส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีจ�ำนวน 8,600.24 ตัน และ 8,306.13 ตัน ตามล�ำดับ
ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นรวม 294.11 ตัน คิดเป็นอัตรา 3.54 %

ในด้านของราคาขายเฉลี่ยแยกกลุ่มสินค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่มิได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้อื่น : บริษัทมีรายได้อื่นส�ำหรับปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 6.39 ล้านบาท และ 5.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวม 0.58
ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 9.89% ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายเศษวัสดุเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดผลิตและ
ยอดขายที่เติบโตขึ้น โดยเศษวัสดุดังกล่าวคือเศษเสียจากการผลิต และ เศษวัสดุประกอบการผลิต

รายได้อื่น

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2560
บาท
ร้อยละ
5,817,365
1.1

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2561
บาท
ร้อยละ
6,392,900
1.15

เปลี่ยนแปลง
บาท
575,535

%
9.89

ต้นทุนขาย และ ก�ำไรขั้นต้น : ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีต้นทุนขายมูลค่า 472.32 ล้านบาท และ 446.14 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นมูลค่ารวม 26.18 ล้านบาท คิดเป็น 5.87% โดยมีสาเหตุหลักของต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากจ�ำนวนการขายและการผลิตที่เพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับยอดขายทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ทัง้ นีต้ น้ ทุนขายทีเ่ พิม่ ขึน้ มีสดั ส่วนทีเ่ พิม่ มากกว่ายอดขายทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ เกิดจากการจัดโปรโมชัน่ แถมสินค้า
เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงไตรมาส 4 ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ก�ำไรขั้นต้นของบริษัทส�ำหรับปี 2561 มีมูลค่าไม่แตกต่างจากก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับปี 2560
โดยก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 79.51 ล้านบาท และ 79.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราเติบโต 0.64%

รายได้จากการขาย

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2560
บาท
ร้อยละ
525,146,920
98.9

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2561
บาท
ร้อยละ
551,829,782
98.85

บาท
26,682,862

%
5.08

ต้นทุนขาย

446,143,632

84.03

472,320,325

84.61

26,176,693

5.87

ก�ำไรขั้นต้น

79,003,288

15.04

79,509,457

14.41

506,168

0.64
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เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มูลค่ารวม 19.38 ล้านบาท และ 20.26 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ ซึ่งมีอัตราลดลงมูลค่ารวม 0.87 ล้านบาท คิดเป็น 4.32 % โดยมีสาเหตุหลักๆของการปรับตัวลดลงมาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งและ
กระจายสินค้าที่ปรับตัวลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 37.54 ล้านบาท และ 35.73 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ซึ่งมีมลู ค่าเพิ่มขึ้น 1.81 ล้านบาท คิดเป็น 5.06% โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร การกลับรายการมูลค่าส�ำรองสินค้า
คงเหลือ และ ค่าบริการจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์บริษัท

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2560
บาท
ร้อยละ
20,257,681
3.82

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2561
บาท
ร้อยละ
19,382,845
3.47

บาท
-874,836

%
-4.32

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

35,726,874

37,535,834

1,808,960

5.06

6.73

6.72

เปลี่ยนแปลง

ต้นทุนทางการเงิน : บริษัทมีต้นทุนทางการเงินส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มูลค่ารวม 1.06 ล้านบาท และ 2.20 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ซึ่งปรับตัวลดลงมูลค่ารวม 1.14 ล้านบาท คิดเป็น 51.82 % โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงตามเงินต้นจากการผ่อนช�ำระตาม
สัญญาเงินกู้ และ สัญญาเช่าทางการเงิน รวมถึงการลดใช้เงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันทางการเงิน เนื่องจากได้รับเงินจากการระดมทุนจากการเสนอ
ขายหุ้น IPO และน�ำมาใช้เพื่อปิดวงเงินกู้ระยะสั้นในช่วงไตรมาส 4 ที่ผ่านมา

ต้นทุนทางการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2560
บาท
ร้อยละ
2,201,593
0.41

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2561
บาท
ร้อยละ
1,060,784
0.19

เปลี่ยนแปลง
บาท
-1,140,810

%
-51.82

ก�ำไรสุทธิ : บริษัทมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มูลค่ารวม 23.83 ล้านบาท และ 22.09 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยปรับตัว
เพิ่มขึ้น 1.73 ล้านบาท คิดเป็น 7.84 % ซึ่งสาเหตุหลักๆของการเติบโตของก�ำไรสุทธิเกิดจากยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและ
ต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวลดลงตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2560
บาท
ร้อยละ
22,094,187
4.16

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2561
บาท
ร้อยละ
23,825,629
4.27

เปลี่ยนแปลง
บาท
1,731,442

%
7.84
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ฐานะการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2560
บาท
ร้อยละ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2561
บาท
ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
บาท

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9,785,168

3.94

82,432,160

23.8

72,646,992

742.42

เงินลงทุนชั่วคราว

1,885,000

0.76

1,912,000

0.55

27,000

1.43

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

60,715,430

24.46

67,385,111

19.5

6,669,681

10.99

สินค้าคงเหลือ

31,775,209

12.8

41,820,249

12.1

10,045,040

31.61

104,160,807

41.96

193,549,520

56

89,388,713

85.82

138,556,366

55.81

133,832,358

38.7

-4,724,008

-3.41

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2,160,881

0.87

2,239,642

0.65

78,761

3.64

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2,352,040

0.95

2,461,490

0.71

109,450

4.65

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,026,250

0.41

13,683,451

3.96

12,657,201

1233.35

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

144,095,536

58.04

152,216,941

44

8,121,404

5.64

รวมสินทรัพย์

248,256,343

100

345,766,461

100

97,510,117

39.28

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ : ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 345.77 ล้านบาท และ 248.26 ล้านบาท ตามล�ำดับ 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�ำดับซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของลูกค้าการค้ามีสาเหตุมาจากการขายที่เติบโตขึ้นในปี 2561 และ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ
มีสาเหตุมาจากการจัดเตรียมสินค้าไว้เพื่อขายในช่วงต้นปี 2562จึงท�ำให้สินทรัพย์หมุนเวียนส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีมูลค่ารวม 193.56
ล้านบาท และ 104.16 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งมูลค่ารวมปรับตัวเพิ่มขึ้น 89.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเท่ากับ 85.82 % ในส่วนของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนของบริษัทส�ำหรับปี 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�ำค่าก่อสร้างอาคารส�ำนักงานและโรงงานตามสัญญาก่อสร้างอาคารและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ปรับตัวลดลง
มูลค่ารวม 4.72 ล้านบาท จากการหักค่าเสื่อมราคาจากการใช้งานปกติ
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ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2560
บาท
ร้อยละ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2561
บาท
ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
บาท

%

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

20,000,000

8.06

-

-

-20,000,000

-100.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

34,564,051

13.92

34,961,390

10.1

397,339

1.15

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 1 ปี

1,534,629

0.62

984,962

0.28

-549,667

-35.82

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี

1,047,241

0.42

968,356

0.28

-78,885

-7.53

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

3,054,504

1.23

754,013

0.22

-2,300,491

-75.31

รวมหนี้สินหมุนเวียน

60,200,425

24.25

37,668,721

10.9

-22,531,704

-37.43

984,431

0.4

-

-

-984,431

-100.00

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

2,266,511

0.91

1,298,155

0.38

-968,356

-42.72

ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผล
ประโยชน์พนักงาน

9,428,978

3.8

9,477,118

2.74

48,140

0.51

หนี้สินไม่หมุนเวียน

1,000,000

0.4

1,000,000

0.29

-

-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

13,679,920

5.51

11,775,273

3.41

-1,904,646

-13.92

รวมหนี้สิน

73,880,345

29.76

49,443,994

14.3

-24,436,351

-33.08

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว

หนี้สิน : ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 49.44 ล้านบาท และ 73.88 ล้านบาท มีมูลค่าลดลงรวม 24.44 ล้านบาท คิดเป็น
33.08 % ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการยกเลิกการใช้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเนื่องจากได้รับเงินระดมทุนจากการเพิ่มทุน IPO จึงน�ำใช้เป็น
Working Capital แทนเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าว โดยการยกเลิกการใช้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินท�ำให้หนี้สินของบริษัทลดลงรวมกว่า 20.00
ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่ปรับตัวลดลงจากการใช้ประโยชน์ทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการน�ำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งรายการเหล่านี้จะแสดงสุทธิอยู่ในส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ โดยมูลค่าของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่ปรับตัวลดลงมีมูลค่ารวมกว่า
2.30 ล้านบาท ดังนั้น 2 ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีมูลค่ารวม 37.67 ล้านบาท และ 60.20
ล้านบาท ตามล�ำกับ ซึ่งปรับตัวลดลงมูลค่ารวม 22.53 ล้านบาท คิดเป็น 37.43 % นอกจากนี้อีกสาเหตุหนึ่งของการลดลงของหนี้สินของบริษัท
เกิดจากการช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาว และ หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จึงส่งผลให้หนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัทปรับตัวลดลงมูลค่ารวมกว่า
1.90 ล้านบาทคิดเป็น 13.92 %
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ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2561
บาท
ร้อยละ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31/12/2560
บาท
ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
บาท

%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

130,000,000

52.37

135,000,000

39

5,000,000

3.85

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

100,000,000

40.28

135,000,000

39

35,000,000

35.00

-

-

61,712,262

17.9

61,712,262

-

3,810,000

1.53

5,010,000

1.45

1,200,000

31.50

70,565,999

28.42

94,600,204

27.4

24,034,206

34.06

174,375,999

70.24

296,322,467

85.7

121,946,468

69.93

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว – ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มูลค่ารวม 296.32 ล้านบาท และ 174.38 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวม 121.95 ล้านบาท คิดเป็น 69.93 % ซึ่งมีสาเหตุหลักๆเกิดจากการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO ในช่วงเดือนกันยายน
ปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งหุ้นทั้งหมดได้ถูกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน จึงท�ำให้มูลค่าทุนจดทะเบียนเรียกช�ำระแล้วของบริษัทส�ำหรับปี 2561 และ
2560 มีมูลค่า 135.00 ล้านบาท และ 100.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่มมากขึ้น 35.00 ล้านบาทคิดเป็น 35.00 % และอีกสาเหตุหนึ่งของ
การเพิม่ ขึน้ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเกิดจาก ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั มีเพิม่ มากขึน้ กว่า 61.71 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวเกิดจากส่วนต่างระหว่าง
ราคา สนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) และมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน นอกจากนี้อีกปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเกิดจากก�ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2561 หักด้วยส�ำรองตามกฎหมาย

กระแสเงินสด : บริษัทมีกระแสเงินสดกิจกรรมจากการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2561 และ 2560 ได้รับเงินสดเพิ่มรวม 20.33 ล้านบาท
และ 44.38 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งมีมูลค่าลดลง 24.05 ล้านบาท มีสาเหตุหลักเกิดจากสินค้าคงเหลือที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น 10.24 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าลดลง 6.69 ล้านบาท และการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 4.42 ล้านบาท ในด้านของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนส�ำหรับ
ปี 2561 และ 2560 ใช้เงินสุทธิ 21.74 ล้านบาท และ 5.58 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีการใช้เงินสดส�ำหรับกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการจ่าย
เงินมัดจ�ำค่าก่อสร้างอาคารส�ำนักงานและอาคารโรงงาน 13.68 ล้านบาท ส�ำหรับกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2561 และ 2560 บริษัทได้รับเงินสด
เพิ่ม 107.46 ล้านบาท และ ใช้เงินสด 33.40 ล้านบาท โดยเงินสดที่ได้รับเพิ่มเติมจากกิจกรรมการลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากการรับเงินสดจากการเพิ่ม
ทุน IPO สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการน�ำบริษัทเข้าจดทะเบียน 97.7 ล้านบาท และจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย 23.65 ล้านบาท โดยสรุปส�ำหรับ
ปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 72.65 ล้านบาท ซึ่งหลักๆเกิดจากการได้รับเงินระดมทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO
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สรุปข้อมูลสถิติทางการเงินและการด�ำเนินงาน เปรียบเทียบ 3 ปี
ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปี 2559 – 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้
หน่วย : บาท

2561

2560

2559

551,829,782

525,146,920

476,580,077

รายได้อื่น

6,392,900

5,817,365

9,638,296

รวมรายได้

558,222,682

530,964,285

486,218,373

ต้นทุนขาย

472,320,325

446,143,632

405,318,878

ค่าใช้จ่ายในการขาย

19,382,845

20,257,680

19,085,438

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

37,535,834

35,726,874

43,024,846

1,060,783

2,201,593

2,540,065

530,299,787

504,329,779

469,969,227

27,922,895

26,634,506

16,249,146

4,097,266

4,540,318

3,354,285

23,825,629

22,094,188

12,894,861

0.107

0.110

0.064

รายได้จากการขาย

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้
หน่วย : บาท

2561

2560

2559

551,829,782

525,146,920

476,580,077

หนี้สินรวม

6,392,900

5,817,365

9,638,296

รวมรายได้

558,222,682

530,964,285

486,218,373

สินทรัพย์รวม
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สรุปอัตราส่วนทางการเงิน
รายการ

2561

2560

2559

5.14
4.03
0.42
8.46
43
24.93
15
20.14
18
40

1.73
1.20
0.64
8.97
41
26.36
14
23.07
16
39

1.17
0.77
0.25
8.87
41
22.20
17
25.96
14
44

14.41
5.25
4.27
10.12

15.04
5.49
4.16
13.52

14.95
3.94
2.65
8.95

8.02
26.82
1.88

8.95
25.19
2.15

5.39
18.14
2.03

0.17
25.40
-

0.42
21.18
-

0.61
10.72
-

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity 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)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี8้ (Account Payable Turnover) (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี9้ (Payment Period) (วัน)
วงจรเงินสด10 (Cash Cycle) (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability Ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้น11 (Gross Margin)(%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน12 (Operating Margin) (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ13 (Net Profit Margin) (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น14 (Return on Equity) (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์15 (Return on Asset) (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร16 (Return on Fixed Asset) (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์17 (Total Asset Turnover) (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น18 (Debt to Equity Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย19 (Interest Coverage Ratio) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล20 (Dividend Payment Rate)(%)

1 อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียนรวม / หนี้สินหมุนเวียนรวม
2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว+ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ) / หนี้สินหมุนเวียนรวม
3 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
4 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = รายได้จากการขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญเฉลี่ย
5 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
6 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าส�ำเร็จรูปเฉลี่ย
7 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
8 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้= ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
9 ระยะเวลาช�ำระหนี้ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
10 วงจรเงินสด = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาช�ำระหนี้
11 อัตราก�ำไรขั้นต้น = ก�ำไรขั้นต้น / รายได้จากการขายสุทธิ
12 อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน = ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ / รายได้จากการขายสุทธิ
13 อัตราก�ำไรสุทธิ = ก�ำไรสุทธิ / รายได้รวม
14 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
15 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
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16 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (ก�ำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย
17 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
18 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
19 อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย = (เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงาน + ภาษีเงินได้) / ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงาน
และลงทุน
20 อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / ก�ำไรสุทธิ

วิเคราะห์อัตราส่วนส�ำคัญทางการเงิน
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ของบริษัทในปี 2561 และ 2560 มีอัตรา 5.14 เท่า และ 1.73 เท่า ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น 3.41 เท่า
จากเงินที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเป็นหลัก ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องของบริษัทอยู่ในระดับ
ดีมาก ในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตรา 4.03 เท่า และ 1.20 เท่า ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น
2.83 เท่า เคลื่อนไหวสอดคล้องกันกับอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) นอกจากนี้เมื่อมองในมุมของอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
ในปี 2561 และ 2560 มีอัตรา 0.42 เท่า และ 0.64 เท่า ตามล�ำดับ ลดลงเล็กน้อยในอัตรา 0.22 เท่าซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากมูลค่าลูกหนี้การค้าและ
สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในปี 2561
ในด้านของอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าในปี 2561 และ 2560 มีอัตรา 8.46 เท่า และ 8.97 เท่า ตามล�ำดับ ลดลงเล็กน้อย รวมถึง
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทในปี 2561 และ 2560 มีจ�ำนวน 43 วัน และ 41 วัน ตามล�ำดับ 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�ำดับ ลดลงเล็กน้อย และระยะ
เวลาการขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2561 และ 2560 มีระยะเวลา 15 วัน และ 14 วัน ตามล�ำดับ ลดลงเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักจากสินค้าคงเหลือส�ำหรับ
ปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มูลค่า 10.05 ล้านบาท เป็นการผลิตสินค้าเตรียมเพื่อขายในช่วงต้นปี 2562
ด้านอัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Account Payable Turnover) ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตรา 20.14 เท่า และ 23.07
เท่า ตามล�ำดับ ลดลง 2.93 เท่า และระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ยส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีระยะเวลา 40 วัน และ 39 วัน ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ซึ่งเกิดจากการส�ำรองสินค้าวัตถุดิบและวัสดุประกอบการผลิตต่างๆเพื่อรองรับการขายในช่วงต้นปี 2562
ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 อัตราก�ำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของบริษัทเท่ากับ 14.41 % และ 15.04 % ตามล�ำดับ ซึ่งในปี 2561 อัตรา
ก�ำไรขั้นต้นลดลง 0.63% มีสาเหตุมาจากการท�ำโปรโมชั่นแถมสินค้าในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 ในส่วนของอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานส�ำหรับ
ปี 2561 และ 2560 บริษัทมีอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (Operating Margin) เท่ากับ 5.25 % และ 5.49% ตามล�ำดับ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก
สาเหตุเช่นเดียวกันกับการลดลงของอัตราก�ำไรขั้นต้น ทั้งนี้อัตราก�ำไรสุทธิ (Net Margin) ของบริษัทส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตราเท่ากับ
4.27 % และ 4.16% ตามล�ำดับ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการค่าใช้จ่ายในการขายส�ำหรับปี 2561 ที่ลดลงจากปี 2560
ในส่วนของอัตราตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตราร้อยละเท่ากับ 10.12 และ 13.52 ตาม
ล�ำดับ ซึ่งมีอัตราลดลง 3.4%มีสาเหตุหลักเกิดจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวมที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ของบริษัทส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตราเท่ากับ 8.95 % และ 8.02 %
ตามล�ำดับ ซึ่งปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากการที่บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักๆจากเงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุน IPO ในส่วนของอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset) ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตราเท่ากับ 26.82 %
และ 25.19% ตามล�ำดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่มมากขึ้น 1.63 % มีสาเหตุจากการที่ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2561 ของบริษัทเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากปี 2560 ใน
ส่วนของอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover) ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 มีอัตราเท่ากับ 1.88 % และ 2.15 % ตามล�ำดับ โดย
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม ซึ่งหลักๆ เกิดจากเงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO
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โครงสร้างและนโยบายการเงิน
ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เท่ากับ 0.17 เท่า และ 0.42 เท่า ตามล�ำดับ
ซึ่งมีอัตราลดลงจากการที่บริษัทจ่ายช�ำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้และสัญญาเช่าทางการเงิน ในส่วนของอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีอัตราส่วนเท่ากับ 25.40 เท่า และ 21.18 เท่า ตามล�ำดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.22 เท่า โดยมีสาเหตุหลักจาก
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ทีล่ ดน้อยลงตามเงินต้นทีไ่ ด้จา่ ยช�ำระตามสัญญาเงินกูแ้ ละสัญญาเช่าทางการเงิน ในส่วนของอัตราจ่ายเงินปันผลยังไม่ปรากฏเนือ่ งจาก
ในปี 2560 และ 2561 บริษัทยังมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด

116 รายงานประจำ�ปี 2561

ความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปี 2561 บริษัทมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1) การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
• ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก�ำหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 5 หมวดได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว
• หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
ก็ควรจัดให้มี กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างครบถ้วน
• ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
• ไม่สนับสนุนการด�ำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ์
• จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึง
มีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น
• รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความส�ำคัญของการ ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบน
ในทุกรูปแบบ
3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ในปี 2561 บริษัทไม่มีการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยค�ำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลรวมทั้งไม่
เลือกปฏิบัติกับบุคคลทั้งชายและหญิงของพนักงานทุกระดับใดเป็นการพิเศษ (Non-Discrimination)
• บริษัทจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
• บริษัทไม่มีคดีความเกี่ยวกับแรงงาน
4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ของลูกค้า

ในปี 2561 บริษทั มุง่ เน้นทีจ่ ะสร้างประโยชน์ให้กบั ลูกค้า พร้อมทัง้ มุง่ เน้นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพือ่ ประโยชน์สงู สุดในการบริโภคสินค้า
(1) การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
• บริษทั ก�ำหนดให้ลกู ค้าท�ำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริโภคสินค้าของบริษทั 2 ครัง้ ต่อปี โดยน�ำผลการประเมินไปปรับปรุง
และแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
(2) การพัฒนาบุคลากร
• บริษัทสรรหาบุคลกรที่มีความรู้ มีความตั้งใจ และความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่งและระดับงาน
• บริษัทส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ โดยการจัดอบรมโดย
วิทยากรที่มีความรู้จากทั้งนอกและในองค์กร และรวมถึงการพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอกบริษัทที่เหมาะ
สมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต
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(3) การพัฒนาสินค้า
• บริษทั รับค�ำร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพของสินค้าจากลูกค้าทุกราย โดยน�ำค�ำร้องเรียนดังกล่าวมาวิเคราะห์และหาวิธแี ก้ไขปัญหา
เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้า
(4) การด�ำเนินกิจการด้วยหลักความเป็นธรรม
• บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ถูกต้อง และเชื่อถือได้
• บริษัทเก็บข้อมูลของลูกค้าทุกรายเป็นความลับ และจ�ำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
• บริษทั ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(5) การสื่อสารระหว่างบริษัทและลูกค้า
• บริษัทเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านหลายช่องทาง เช่น จดหมาย e-mail และโทรศัพท์ เป็นต้น
5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
(1) ด้านสังคม
• จัดโครงการ “ทาสีปรับภูมิทัศน์ให้ก�ำแพงวัด” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระนอน ต�ำบลบางแม่นาง อ�ำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี โดยบริษัทและภาคท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของศาสนสถานของศาสนาพุทธ จึงร่วมมือกันเพื่อ
ท�ำนุบ�ำรุงสาธารณะประโยชน์ ให้มีความสะอาดและสวยงานยิ่งขึ้น
• จัดโครงการ “ชุมชนน่าอยู่” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ ซอยแก้วอินทร์ ต�ำบลบางแม่นาง อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โดยร่วมกันกับภาคท้องถิ่นเพื่อปรับทัศนียภาพข้างทางให้มีความสะอาดและสวยงามมากยิ่งขึ้น
• ร่วมอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชมการแสดง “คอนเสิร์ตวัฒนธรรมไทยเพื่อการกุศล” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ เอ็มซีซี
ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์-งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริมงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี และเพื่อจัดซื้อ
รถเข็นวีลแชร์ให้กับคนพิการ-ผู้สูงอายุ และบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในจังหวัดนนทบุรี
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
(1) ด้านกฎหมาย
• บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
(2) ด้านสิ่งแวดล้อม
• บริษัทสนับสนุนให้พนักงานลดการใช้กระดาษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรโลก โดยการน�ำกระดาษที่ใช้แล้ว น�ำกลับมาใช้ใหม่
การบันทึกรายงานต่างๆเป็น e-file และการส่งเอกสารต่างๆภายในบริษัทผ่านทาง อีเมล์
ุ ค่า น�ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงมีกระบวนการตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ทิง้ ก่อน
• บริษทั สนับสนุนให้ใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ปล่อยออกสู่สาธารณะชน โดยการเก็บตัวอย่างไปตรวจวัดหาค่ามาตรฐานและติดตามอย่างต่อเนื่อง
(3) ด้านความปลอดภัย
• บริษัทจัดให้มีสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัย เหมาะสมและได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะอนามัยทั่วบริเวณบริษัท
• บริษัทสนับสนุนให้พนักงานร่วมซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปี 2561 ของอาคารโรงงาน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 โดยมีพนักงาน
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้
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7) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั น�ำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจทีส่ ร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขันต่อ
ธุรกิจและสังคม
• ส�ำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้ เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการ
ท�ำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
• เปิดเผยนวัตกรรมทีค่ น้ พบในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ กระตุน้ ให้ธรุ กิจและผูป้ ระกอบการรายอืน่ ได้ปฏิบตั ติ าม
• วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ด�ำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง
• เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่ การสร้างผลก�ำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน
8) การจัดท�ำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทจะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
• จัดท�ำรายงานเปิดเผยการด�ำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่คลอบคลุมการด�ำเนินการด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย และด้านสังคม
• จัดท�ำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก
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