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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นาทางด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารที่ทันสมัย และมีคุณภาพสูง รวมถึงมี

ความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศและภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
พันธกิจ


บริษัทมีโครงการจะเพิ่มกาลังการผลิตของตลาดถุงบรรจุอาหารประเภท Polypropylene (PP) และถุงบรรจุอาหาร
และถุงหูหิ้วประเภท High Density Polyethylene (HDPE) โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มกาลังการผลิต ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต



บริษัทมีแผนงานในการขยายกาลังการผลิตของตลาดฟิล์มห่อหุ้มอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการบริโภคไม่
แพร่หลาย และเป็นการขยายตลาดไปยังความต้องการบริโภคใหม่ที่มีความต้องการสินค้าประเภทนี้ทั้งในส่วน
ภาคอุตสาหกรรมและส่วนของครัวเรือน



บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตมีความปลอดภัยสามารถสัมผัส
อาหารได้โดยตรง และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย รวมถึงเพื่อรองรับปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานฝีมือ เป็นต้น



บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนากระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่า ง
มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทได้ โดยบริษัทจะพัฒนาในระบบการดาเนินงานและระบบ
การควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล เช่น ISO, GMP, HACCP, Trust Mark เป็นต้น



บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนาชุมชนใกล้เคียงและสนับสนุนโครงการต่างๆที่สามารถพัฒนาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนให้มีพื้นฐานชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดตั้งหน่วยงานย่อยเพื่อดูแลและรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและสังคม



บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคนในบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อตาแหน่งงานและมีความคิด
สร้ างสรรค์ ในการริ เริ่ม พั ฒ นาองค์ ก ร เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาธุ รกิ จ ในส่ วนต่ างๆเป็ น ไปได้ อ ย่ างราบรื่น และรวดเร็ ว
เหมาะสมต่อสภาวะตลาดและสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
ในปี 2562 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญต่อลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่สาคัญของบริษัทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้
ตารางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
ปี 2537
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท
ปี 2538
บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานที่เพชรเกษม และเริ่มติดตั้งเครื่องจักรสาหรับการผลิต จานวน 5 เครื่อง มีกาลังการผลิต รวม 50 ตันต่อ
เดือน
ปี 2539 - 2545
บริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรสาหรับการผลิตเพิม่ เติม จานวน 10 เครื่อง เพื่อขยายกาลังการผลิต จึงทาให้กาลังการผลิตรวม เพิ่มเป็น
100 ตันต่อเดือน
ปี 2548
บริษัทได้ย้ายโรงงานจากโรงงานที่เพชรเกษม มายังโรงงานบางใหญ่ พร้อมกับติดตั้งเครื่องจักรสาหรับการผลิต จานวน 20 เครื่อง
จึงทาให้กาลังการผลิตรวม เพิ่มเป็น 200 ตันต่อเดือน
ปี 2549 – 2555
บริษัทได้ทาการติดตั้งเครื่องจักรสาหรับการผลิต จานวน 30 เครื่อง จึงทาให้กาลังการผลิตรวม เพิ่มเป็น 300 ตันต่อเดือน
ปี 2557
บริษัทดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
บริษัทเริ่มติดตั้งเครื่องจักรสาหรับการผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารภายใต้ตราสินค้า “Vow Wrap” จานวน 1 เครื่อง โดยมีกาลังการ
ผลิต 120 ตันต่อเดือน
ปี 2558
บริษัทได้มีขยายกาลังการผลิตสาหรับการผลิตถุงพลาสติกจาก 300 ตันต่อเดือน เป็น 650 ตันต่อเดือน เพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และได้เริ่มทาการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร “Vow Wrap”
ปี 2559
บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจากัด เป็นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 และดาเนินการเพิ่มกาลังการผลิตสาหรับ
การผลิตถุงพลาสติกเป็น 800 ตันต่อเดือน
ปี 2560
บริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรสาหรับการผลิตถุงพลาสติกเพิ่มขึ้น โดยเป็นเครื่องตัดจานวน 6 เครื่อง ทาให้กาลังการผลิตรวมเพิ่มจาก
เดิม 650 ตันต่อเดือนเป็น 850 ตันต่อเดือน
ปี 2561
บริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 35 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 70 ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวต่อประชาชน และขออนุญาตเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปี 2562
บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษบรรจุอาหารภายใต้ตราสินค้า “B-Leaf” และได้เริ่มทาการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์กล่อง
กระดาษบรรจุอาหาร “B-Leaf”
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
บริษัทไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ จึงไม่มีข้อมูลชี้แจงเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารหรือการถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทอื่นของผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ

1

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัด

ธุรกิจอาหารและเครื่องปรุงชนิดถุง

2

บริษัท ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์ จากัด

3

บริษัท ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จากัด

ทุนจดทะเบียน (บาท)

ทุนชาระแล้ว (บาท)

85,000,000

85,000,000

จาหน่ายพืชผลทางการเกษตร

3,000,000

750,000

จาหน่ายวัตถุดิบอื่นทางการเกษตร

6,000,000

6,000,000

จากโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้างบนสามารถสรุปรายชื่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
รายชื่อ
นาง เพ็ญ ธีระรุจินนท์
นายสงวน ธีระรุจินนท์
นางดลนภา เจียมกนก
นายทิตย์ เจียมกนก
นายธีรพล ฉัตรแก้วบริบูรณ์
นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
นางศรีสุมล แตงน้อย
นายสุภชาต แตงน้อย

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัด
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
170,000
20.00
170,000
20.00
63,750
7.50
63,750
7.50
63,750
7.50
63,750
7.50
63,750
7.50
63,750
7.50
63,750
7.50
63,750
7.50
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บริษัท ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์ จากัด
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
3,000
10.00
3,000
10.00
3,000
10.00
3,000
10.00
3,000
10.00
3,000
10.00
3,000
10.00
3,000
10.00
3,000
10.00
3,000
10.00

บริษัท ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จากัด
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
12,009
20.00
12,009
20.00
5,140
8.57
5,140
8.57
5,140
8.57
5,140
8.57
5,140
8.57
5,140
8.57
5,140
8.57
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รายชื่อ
นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร
นายนรภัทร บุณยะวันตัง
รวม

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัด
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
850,000
100.00
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บริษัท ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์ จากัด
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
30,000
100.00

บริษัท ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จากัด
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1
0.00
1
0.00
60,000
100.00
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษั ท ไทยอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก (1994) จ ากั ด (มหาชน) (“บริษั ท ” หรือ “TPLAS”) เดิ ม ชื่ อ บริษั ท ไทยอุ ต สาหกรรม
พลาสติก (1994) จากัด จดทะเบี ยนจัดตั้งเมื่อวัน ที่ 29 สิงหาคม 2537 โดยนายธีระชัย ธีระรุจิน นท์ ด้วยทุ นจดทะเบียนเริ่มต้ น
จานวน 1.00 ล้านบาท โดยเริ่มจากการผลิตถุงพลาสติกขนาดย่อม ใช้ตราสินค้า “หมากรุก” ภายใต้สโลแกน “มาตรฐาน ทนทาน
เหนียวแน่ น ” ซึ่งเน้นผลิต ภัณ ฑ์ ถุงบรรจุอาหารที่ผลิตจากโพลีโพรพิ ลีน “Polypropylene (PP)”, โพลีเอทิ ลีนความหนาแน่นสู ง
“High Density Polyethylene (HDPE)” และต่ อ มาจึ ง ลงทุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฟิ ล์ ม ยื ด ห่ อ หุ้ ม อาหาร ประเภทโพลิ ไ วนิ ล คลอไรด์
“Polyvinyl Chloride (PVC)” ใช้ตราสินค้า “Vow wrap”
2.1 โครงสร้างรายได้
หน่วย : บาท
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ
รายได้จากการขาย
ถุงบรรจุอาหาร (PP)
ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้ว (HDPE)
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap)
กล่องกระดาษบรรจุอาหาร
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

ปี 2560
276,265,266
189,318,842
59,562,813
525,146,920
5,817,365
530,964,285

%

ปี 2561

52.61 289,279,817
36.05 197,505,473
11.34 65,044,492
100.00 551,829,782
6,392,900
558,222,682

%

ปี 2562

%

52.42 270,998,647 53.51
35.79 173,779,515 34.31
11.79 61,557,352 12.16
105,023 0.02
100.00 506,440,537 100.00
6,618,978
513,059,515

2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) ถุงพลาสติกบรรจุอาหารประเภทโพลีโพรพิลีน : Polypropylene (PP)
2) ถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง : High Density Polyethylene (HDPE)
3) ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร Vow Wrap ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ : Polyvinyl Chloride (PVC)
4) กล่องกระดาษบรรจุอาหาร B-Leaf
ถุงพลาสติกบรรจุอาหารประเภทโพลีโพรพิลีน : Polypropylene (PP)
ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีน Polyethylene (PP) หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า “ถุงร้อนใส”
เนื่องจากโดยคุณสมบัติทางกายภาพแล้ว ถุงร้อนใส จะมีลักษณะโปร่งใส ซึ่งทาให้สามารถมองเห็นสิ่งของหรืออาหารที่อยู่ภายในบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และโดยลักษณะทางเคมีแล้ว ถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP) ของบริษัทจะมีคุณสมบัติ ทน
ความร้อนของสสารอยู่ภายในได้ถึง 100 องศาเซลเซียส โดยสามารถคงสภาพถุงพลาสติกไว้ได้ ไม่ฉีกขาดหรือหลอมละลาย และ
สามารถป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะสมกับการใส่อาหารหรือสิ่งของที่มีอุณหภูมิสูงและมีความมันในตัว โดย
ไม่ทาให้ถุงเสื่อมสภาพ แต่หากถุงชนิดดังกล่าว ได้รับความเย็นจนเกินไปจะทาให้ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ด้อยค่า
ลง โดยถุงชนิดดังกล่าวสามารถทนความเย็นได้ในระดับหนึ่ง แต่หากได้รับมากจนเกินไปจะทาให้ถุงมีลักษณะกรอบและฉีกขาดได้ง่าย
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บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าถุงร้อนใสดังกล่าวที่มีความหนา 0.7 มิลลิเมตร (เป็นความหนาที่นิยมผลิตและจาหน่าย)
ในขนาดที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท โดยขนาดที่เล็กที่สุดจะอยู่ที่
ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดคือ ขนาดกว้าง 24 นิ้ว ยาว 42 นิ้ว ซึ่งผู้ใช้งานจะนาถุงร้อนใสไปใช้งานต่างๆ
เช่น ถุงขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว นิยมนาไปใส่เครื่องปรุง พริก น้าปลา หรือถุงขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว นิยมนาไปใส่อาหารห่อ
ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่น้า บะหมี่น้า เป็นต้น
ถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง : High Density Polyethylene (HDPE)
ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ที่ผลิตจากพลาสติก ประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง High Density Polyethylene (HDPE)
หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า “ถุงขุ่น” เพราะจากคุณสมบัติทางกายภาพที่มองเห็นได้ ถุงขุ่นจะมีสีขาวขุ่น มีลักษณะโปร่งแสง ซึ่งทาให้แสง
ผ่านได้ระดับหนึ่ง ทาให้สามารถมองเห็นสิ่งของหรืออาหารที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ชนิดดังกล่าวได้แต่จะไม่ชัดเท่าถุงร้อนใสที่ผลิตจาก
พลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีน (PP)
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าถุงขุ่นหลากหลายขนาด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้า
แต่ละประเภท โดยขนาดที่เล็กที่สุดจะอยู่ที่ขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดคือ ขนาดกว้าง 20 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว
ซึ่งผู้ใช้งานจะนาถุงขุ่นไปใช้งานต่างๆ เช่น ถุงขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หรือถุงขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว นิยมนาไปใส่น้าเต้ าหู้
เป็นต้น
ถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแน่น สูง (HDPE) ของบริษั ทนั้น จะมีคุณ สมบัติ ทนความร้อนของสสารอยู่ภายในได้
ประมาณ 60 องศาเซลเซียส โดยสามารถคงสภาพถุงพลาสติกไว้ได้ ไม่ฉีกขาดหรือหลอมละลาย และ สามารถทนความเย็นได้เป็น
อย่างดี สามารถนาไปแช่แข็งได้โดยไม่ทาให้ถุงกรอบจนฉีกขาด แต่ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อนหรือเย็น นานจนเกินไป ถุงขุ่นที่ผลิตจาก
พลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) นั้นสามารถป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ดีเท่าถุงพลาสติก
ที่ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (PP)
ถุงหูหิ้วที่ผลิตจากพลาสติกประเภท ชนิด High Density Polyethylene (HDPE) นั้นสามารถป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้
ระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ดีเท่า ถุงพลาสติกที่ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (PP) และถุงพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าถุงหูหิ้วในหลายขนาด ประกอบด้วย ถุงหูหิ้วบรรจุ 100 ใบ มีขนาดตั้งแต่ กว้าง 6 นิ้ว
ยาว 11 นิ้ว ไปจนถึงขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว และถุงหูหิ้วบรรจุ ½ กก. มีขนาดตั้งแต่ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว11 นิ้ว ไปจนถึง
ขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร Vow Wrap ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ : Polyvinyl Chloride (PVC)
ฟิ ล์ม ยืด ห่ อหุ้ ม อาหารใช้ เพื่ อประโยชน์ในการถนอมอาหาร ผลิ ตจากพลาสติ กตระกู ล Olefin ประเภทโพลิ ไวนิ ล คลอไรด์
Polyvinyl Chloride หรือ PVC ซึ่งพลาสติกชนิดดังกล่าวที่บริษัทนามาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นประเภทสัมผัสอาหารได้โดยตรง
และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย หากผ่านกระบวนการเก็บรักษา และกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง พลาสติกชนิดดังกล่าวหากผลิตจากโพลิไว
นิลคลอไรด์ PVC เพียงอย่างเดียวจะทาให้คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อถนอมอาหาร ดังนั้นใน
กระบวนการผลิตฟิล์มยืดห่ อหุ้มอาหารจึงมีการผสมสารเติม แต่งเพื่ อปรับสภาพวัตถุ ดิบให้เหมาะสมต่อการใช้งานและเพื่ อปรับ
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเพื่อให้เหมาะสมต่อการถนอมอาหารและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายลงไป เพื่อทาให้คุณสมบัติของ
โพลิไวนิลคลอไรด์ PVC เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อถนอมอาหาร
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ลักษณะทางกายภาพของสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (PVC Cling Film) คือ โปร่งใส ทนแรงดึงได้พอประมาณโดยไม่ทาให้ฉีก
ขาด (โดยเฉพาะในแนวเดียวกับที่โมเลกุลจัดเรียงตัวกันอยู่) พลาสติกชนิดโพลิไวนิลคลอไรด์ Polyvinyl Chloride (PVC) ที่บริษัท
เลือกใช้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก Food And Drug Administration หรือ FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า
ปลอดภัยและไม่เป็นพิษต่อร่างกายหากผ่านกระบวนการผลิต และการใช้งานที่ถูกต้อง สินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารของบริษัทได้ผ่าน
การรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 1136-2536 บริษัทเป็นผู้ดาเนินการผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าฟิล์มยืด
ห่อหุ้มอาหารหลากหลายขนาด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท
กล่องกระดาษบรรจุอาหาร B-Leaf
กล่องกระดาษบรรจุอาหาร (Paper Food Box) ผลิตจากกระดาษที่ทามาจากเยื่อไผ่เคลือบด้วยพลาสติกชนิด โพลีเอทิ ลีน
(Polyethylene, PE) เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยกับผู้บริโภคเมื่อนาไปบรรจุอาหาร มีคุณสมบัติในการใส่อาหาร
ที่มีน้าและน้ามันเป็นส่วนประกอบ สามารถป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ระดับหนึ่ง ไม่เหมือนกับการซึมผ่านของไขมันในกระดาษ
ทั่วๆไป อีกทั้งยังทนความร้อนของสสารทีอ่ ยู่ภายในได้ 100 องศาเซลเซียส โดยที่ยังคงรูปของกล่องอาหารไว้ได้ ไม่ละลาย ไม่ต้องกลัว
รั่วหรือสารปนเปื้อนใดๆ มาปะปน
บริษัทฯ เป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้ากล่องกระดาษบรรจุอาหารที่มีความหนา 260 แกรม ประกอบด้วยกล่องกระดาษบรรจุอาหาร
ไซส์ M มีขนาด 130 x 174 x 56 มิลลิเมตร หรือมีปริมาตรบรรจุ 600 มิลลิลิตร และกล่องกระดาษบรรจุอาหารไซส์ L มีขนาด 140
x 183 x 57 มิลลิเมตร หรือมีปริมาตร 725 มิลลิลิตร เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท
ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคนิยมนากล่องกระดาษบรรจุอาหารทั้ง 2 ขนาดไปบรรจุอาหารประเภทอาหารจานเดียว หรืออาหารปรุงสาเร็จ
พร้อมรับประทาน เป็นต้น
2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โครงสร้างอุตสาหกรรม
ปั จ จุ บั น โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ในประเทศไทยเมื่ อ พิ จ ารณาแยกตามลั ก ษณะของการประกอบธุ ร กิ จ จะมี
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลาสติกจานวน 2,825 บริษัท แบ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (Converter) จานวน 1,980 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 70.08 ผู้ ประกอบชิ้นส่ วนผลิตภัณ ฑ์ (Fabricator) 233 บริษั ท คิดเป็น ร้อยละ 8.25 ผู้ประกอบการรีไซเคิล (Recycler)
จานวน 215 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 7.61 และ ตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.94 หากพิจารณาโครงสร้าง
อุตสาหกรรมแยกตามขนาดกิจการ อุตสาหกรรมพลาสติกจะมีสัดส่วนผู้ประกอบการรายเล็กเป็นสัดส่ วนมากที่สุดถึงร้อยละ 58.83
และมีสัดส่วนของผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 27.22 และร้อยละ 13.95 ตามลาดับ สาหรับรายละเอียด
โครงสร้างในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยในอุตสาหกรรมพลาสติก จะมีผู้ประกอบการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ทั้งหมด 1,126 ราย และมีการจ้างงาน
สูงถึง 141,700 คน ผู้ประกอบการผลิตสินค้าของใช้ในบ้านรวม 305 บริษัท มีการจ้างงานทั้งหมด 32,600 คน และ ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการก่อสร้างรวม 179 บริษัท และมีการจ้างงานทั้งหมด 20,300 คน (ที่มา: Plastics Intelligence Unit)
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ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
ในส่วนของภาวะตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกมีแนวโน้มชะลอตัวเล็กน้อย แต่อุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อการก่อสร้างมี
แนวโน้มขยายตัว สาหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก สินค้าที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงคือ ถุงพลาสติก พลาสติกแผ่น (ฟิล์ม) และ
กระสอบพลาสติก โดยมีสาเหตุของการหดตัวจากแนวโน้มการรักษ์สิ่งแวดล้อมที่รณรงค์ให้มีการลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่
ผลิตจากปิโตรเลียมในกลุ่มดังกล่าว สาหรับโอกาสในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการพลาสติก
หากพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตถุงพลาสติกซึ่งก็คือเม็ดพลาสติก จะเห็นได้ว่าราคาเม็ดพลาสติกทั้งสอง
ชนิดมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยราคาเม็ดพลาสติก HDPE
ลดลงจากช่วง 44 บาทต่อกิโลกรัม เหลือ 36 บาทต่อกิโลกรัม และ ราคาเม็ดพลาสติก PP ลดลงจากช่วง 44 บาทต่อกิโลกรัม เหลือ
35 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจากปัจจัยราคาวัตถุดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาขายสินค้าในตลาดลดลงตามภาวะตลาดที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามในทิศทางของราคาเม็ดพลาสติกอาจมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น/ลดลงในระยะสั้น ตามสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วง

ราคาเม็ดพลาสติกเฉลีย่ (บาท/กก.)

ราคาเม็ดพลาสติกเฉลี่ยในช่วงปี 2562
50.00
45.00
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ม.ค.-19
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HDPE 44.25
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42.25

ก.ค.-19
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43.75

44.75

45.00

45.75

45.25

44.00

43.00

39.00

38.00

36.25

35.00

44.00

(ที่มา: Plastics Intelligence Unit, URL: http://plastic.oie.go.th/PlasticPriceThai.aspx)

ผลการดาเนินงานภาพรวมของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เพิ่มเติมข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก จะเห็นได้ว่าบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกมีการเคลื่อนไหว
ของปริมาณการจาหน่ายภายในประเทศมีทิศทางลดลงซึ่งสาเหตุหลักๆเกิดจากอุปสงค์ที่หายไปจากเทรนด์การรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
กาลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศ

ปริมาณการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

หน่วย : ตัน

2017

2018

2019

PAPER 2,010,894 2,017,974 1,978,438 2,065,522 2,134,555 2,108,728 2,130,130 2,156,720 2,200,798 2,254,032
GLASS 1,245,022 1,286,273 1,380,291 1,259,970 1,018,062 823,647.0 1,891,589 1,995,609 1,718,357 1,526,175
PLASTIC 1,413,487 1,443,061 1,411,831 1,519,995 1,562,436 1,725,177 1,477,262 1,469,534 1,419,537 1,318,005
METAL 474,304.0 561,526.0 559,372.0 526,548.0 465,721.0 441,775.0 418,213.0 442,705.0 467,580.0 399,024.0
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ปริมาณการจาหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ
หน่วย : ตัน

3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00

500,000.00
0.00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PAPER 2,017,101 2,029,386 2,044,691 2,065,450 2,134,943 2,112,345 2,127,967 2,153,396 2,200,874 2,235,465
GLASS 1,226,964 1,269,590 1,355,255 1,220,017 1,044,953 828,656.0 2,240,697 2,530,797 2,161,387 1,878,641
PLASTIC 1,047,809 1,079,435 1,051,461 1,131,018 1,142,576 1,271,138 1,067,138 1,063,121 1,023,843 953,456.0
METAL 584,540.0 638,709.0 634,171.0 609,673.0 557,555.0 376,203.0 447,274.0 459,945.0 464,269.0 321,250.0
ที่มา: Packaging Intelligence Unit

ตลาดถุงพลาสติก
ถุงพลาสติกสามารถแยกตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ถุงพลาสติกเย็น ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) ซึ่ง
มีคุณสมบัติทางกายภาพ สามารถป้องกันของเหลวซึมผ่านเข้าออกได้ดี
2) ถุงพลาสติกร้อน เป็นถุงที่ใช้บรรจุอาหารและของร้อน ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene: PP) มี
คุณสมบัติทนความร้อนได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียส (ในกรณีที่ไม่มีการวาปไฟ)
3) ถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้ว เป็นถุงที่ใช้บรรจุสิ่งของทั่วไป ไม่เหมาะกับการใช้บรรจุอาหารโดยตรงและมีความร้อน ผลิต
จากเม็ ดพลาสติ กชนิ ดโพลีเอทิ ลีน ความหนาแน่ นสู ง (High Density Polyethylene: HDPE) โดยส่ วนใหญ่ มั กน า
พลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมละลายใหม่ (Recycle) มาผสมด้วย
4) ถุงลามิเนต เป็นถุงพลาสติกที่เกิดจากการนาแผ่นพลาสติกต่างชนิดมาประกบกัน ใช้บรรจุอาหารเพื่อเก็บถนอมไว้เป็น
เวลานานโดยไม่ให้คุณภาพเปลี่ยนแปลงไป แบ่งได้อีกหลายชนิด ได้แก่
4.1) ถุงพลาสติกที่ต้มได้ ทาจากแผ่นประกบของแผ่นโพลีเอสเตอร์และแผ่นโพลีเอธิลีน
4.2) ถุงพลาสติกสาหรับบรรจุอาหารแบบสูญญากาศทาจากแผ่นประกบของแผ่นไนลอน (Nylon-6) และแผ่นโพลี
เอธิลีน
4.3) ถุงพลาสติกที่ใช้สาหรับบรรจุอาหารแห้ง ทาจากแผ่นประกบของแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นไวนิลอะซิเตท (Vinyl
Acetate)
4.4) ถุงพลาสติกที่ใช้สาหรับบรรจุอาหารที่ ทาให้แห้งโดยวิธีเยือกแข็งแบบสู ญญากาศ (Freeze Drying) ทาจาก
แผ่นไมลาร์ (Milar) แผ่นอลูมิเนียมบาง และแผ่นโพลีเอธิลีน
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4.5) ถุงพลาสติกชนิดต้มในน้าเดือดและทาให้เป็นสูญญากาศได้ ทาจากแผ่นโพลีเอธิลีน เคลือบด้วยซารานประกบ
แผ่นโพลีเอสเตอร์ ใช้กับอาหารที่ไม่ต้องการสัมผัสอากาศ และใช้ถุงอุ่นอาหารได้โดยไม่ต้องถ่ายใส่ภาชนะอื่น
ก่อน
4.6) ถุงพลาสติกชนิดกันแสงสว่าง ความชื้น และก๊าซ ทาจากแผ่นโพลีเอธิลีนประกบกับแผ่นอลูมิเนียมบาง และ
แผ่นโพลีเอธิลีน รวมเป็น 3 ชั้น ใช้บรรจุอาหารสาเร็จรูปพวกซุปแห้งหรืออาหารผงอื่นๆ
หากจาแนกถุงพลาสติกตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ในการผลิตจะสามารถจาแนกประเภทของถุงพลาสติกเป็น 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 โดยแหล่งที่มาของ
เม็ดพลาสติกมี 2 แหล่งดังนี้
1.

จากในประเทศ มีผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น บริษัท เอสซีจี พลาสติกซ์ จากัด และบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) เป็นต้น

2.

นาเข้าจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ พลาสติกแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติและการใช้งานแตกต่างกันดังแสดงในตาราง
ชนิดพลาสติก

คุณสมบัติ

LDPE (0.924g/cm3)

อ่อน ยืดได้มาก

LDPE (0.922 g/cm3)
LDPE (0.918 g/cm3)

PP

อ่อน ความแข็งกระด้างสูง
อ่อน ความแข็งกระด้างและความ
เหนียวสูง
ความกระด้างและความเหนียวสูง
คุณสมบัติคล้ายกระดาษ
ความกระด้างและความเหนียวสูง

PA11 และ 12
EPS

เหนียว ทนความร้อน
อ่อน เป็นฉนวนความร้อนได้ดี

HDPE

ความหนา

การใช้งาน

7-30m (แผ่นฟิล์ม)
20-120m (แผ่นฟิล์ม)
40-100m ทั้งถุงและแผ่นฟิลม์
100-300m ทั้งถุงและ
แผ่นฟิล์ม
8-100m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม

แผ่นฟิล์มใสมาก ใช้ห่อสิ่งของ,
แผ่นฟิล์มที่หดตัวได้
ถุงใส่ของ ถุงใส่ขยะ
ถุงใส่ของหนัก เช่น ผัก ผลไม้
แผ่นฟิล์มที่หดตัวได้
แผ่นฟิล์มที่ใช้รับแรงกระแทก
ถุงใส่ของ, แผ่นฟิล์มห่อของ
แผ่นฟิล์มใสและเบามาก ใช้ห่อ
ของ
ห่อไส้กรอก
Wallpaper, ภาชนะที่ทนการ
กระแทก การโยน

8-60m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม
20-80m ถุงพลาสติก
20-3000m

ที่มา: กัลยา อุบลทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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อุตสาหกรรมถุ งพลาสติ กพัฒนาขึ้นในประเทศไทยช่วงหลั งสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่ เป็ นอุ ตสาหกรรมขนาดย่ อมที่ ลงทุ น
ประกอบการและเลิกกิจการได้ง่าย สถานที่ผลิตหรือโรงงานใช้ตึกแถวขนาดเพียง 1-2 คูหา ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน
ใช้แรงงานราคาถู กที่ ไม่ ต้ องมี ความชานาญพิ เศษ ผู้ ประกอบการสามารถศึ กษาวิ ธีการผลิ ตและการควบคุ มเครื่ องจั กรได้ จากผู้ ขาย
เครื่องจักร และสามารถจ้างฝึกแรงงานเข้าทางานได้ในเวลาอันรวดเร็ว เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่มีราคาเครื่องละไม่เกิน 1 ล้าน
บาท ปัจจุ บัน ประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติ กได้ แต่คุ ณภาพเครื่องจักรยังไม่ เทียบเท่ าเครื่องจักรที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ และการที่อุตสาหกรรมถุงพลาสติกใช้เงินลงทุนต่า เทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อน และใช้แรงงานมาก นักลงทุนต่างชาติจึงได้
ย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศเข้ามา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาค่าจ้างแรงงานสูงในประเทศของตน
ทาให้การผลิตของอุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยจานวนมากเป็นการผลิตเพื่อส่งออก และผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่มีปริมาณการผลิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดอื่นๆ ทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของ
ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกทัง้ หมดในประเทศ แต่ถุงพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าการผลิตรวมและส่วนต่างกาไร (Profit Margin)
ต่า เนื่ องจากมี การแข่งขั นในระดั บสูง (ที่ มา กรมเจรจาการค้าระหว่ างประเทศ “อุ ตสาหกรรมถุ งพลาสติ กและกระสอบพลาสติ ก ”
(ออนไลน์) และรายงานการผลิตถุงพลาสติก ของคุณกัลยา อุบลทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ในส่วนของถุงพลาสติกนั้นคาดว่ามีปริมาณการใช้ราว 45,000 ล้านใบต่อปี หรือประมาณกว่า 100,000-120,000 ตันต่อปี โดยร้อย
ละ 30 ใช้ในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 40 ใช้ในตลาดสดทั่ วไป และอีกร้อยละ 30 ใช้ในร้านขายของชาทั่ วประเทศ
(ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมถุงพลาสติก
1. สาหรับตลาดภายในประเทศ
1.1 การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตในอัตราลดลง แม้ว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2551 – 2555 ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีอัตราการเติบโตถึง 7%
ต่อปี และเริ่มชะลอตัวลงเหลือ 3% ต่อปี ในช่วงปี 2556 – 2560 ข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์ และแนวโน้มในปัจจุบัน
จากกระแสรักษ์โลกและการรณรงค์ของภาครัฐและภาคเอกชน ทาให้การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมีแนวโน้มลดลง
ไปอีก
1.2 การเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหาร ในส่วนของสินค้าแช่แข็งที่
แนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้น และในส่วนของอาหารสาเร็จรูปที่ผู้จาหน่ายจะเน้นคุณภาพ ความสดความสะอาด ซึ่งจะต้องมี
การบรรจุในผลิตภัณฑ์ที่ทาเพื่ออาหารโดยเฉพาะ เป็นต้น จากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่กล่าวข้างต้น จะส่งผลทาให้
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพิ่มขึ้น
1.3 การเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องใช้เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สนับสนุนอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมีความต้องการต่อเนื่อง ทาให้ราคาวัตถุดิบยังคงไม่มีการ
ปรับตัวลดลงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามมาตรการของภาครัฐและเอกชนในปี 2561 แม้ว่าในระยะสั้นจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการไม่มากนัก เนื่องจากคนไทยมีการใช้ถุงพลาสติกปีละ 7 พันล้านใบ แต่หากภาครัฐปฏิบัติตามเป้าหมายได้
สาเร็จในการนาพลาสติกกลับมาใช้หลังการบริโภค 60% ประกอบกับกระแสการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว จะ
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ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบพื้นฐานแบบบริโภคครั้งเดียว (single use) อย่างถุงหูหิ้ว ขวดน้าพลาสติก
แบบพื้นฐาน จากปริมาณการใช้ที่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต
1.4 ราคาของบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น เช่น กล่องกระดาษที่เคลือบเพื่อใช้ในการบรรจุอาหารซึ่งหากมีการผลิตในปริมาณมากจนถึง
จุดคุ้มทุน ทาให้ราคากล่องกระดาษเคลือบดังกล่าวมีราคาถูกลงมาก อาจจะมีผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ถุงพลาสติกมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นได้ เป็นต้น
1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนกาลังคน ซึ่งจะทาให้มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตลดลงได้
1.6 มีการปรับตัวลดลง ในการใช้บรรจุภั ณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และมีการใช้เพิ่มขึ้นพลาสติกแบบอ่อนตัว (flexible
packaging) ที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีกาไรขั้นต้นราว 20% ในขณะที่กาไรขั้นต้นของพลาสติกแบบพื้นฐานมีกาไรขั้นต้นอยู่ที่ 510% ซึ่งควรนานวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น นวัตกรรมควบคุมความชื้นในบรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไป
กับการปรับกลยุทธ์การผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือใช้เม็ด bio-plastic เพื่อขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้ว่าในต่างประเทศได้มีการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากพลาสติก bio หรือ พลาสติก
ชีวภาพ โดยยุโรปตะวันตกเป็ นผู้บริโภคพลาสติกชีวภาพรายใหญ่ ที่สุ ดของภู มิภาค โดยในปี 2560 มี ปริมาณการใช้
พลาสติกชีวภาพถึง 500,000 ตัน หรือครึ่งหนึ่งของความต้องการทั่วโลก คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยปี 2556 - 2560
ราว 18% ปัจจัยของการเติบโตนั้นมาจากการได้รับการสนับสนุนจากกฎระเบียบภาครัฐและความตระหนักและความใส่ใจ
ในสิ่งแวดล้อมของประชาชน โดยยุโรปพร้อมประกาศยกเลิกการใช้พลาสติกแบบ single-use ภายในปี 2568
2. สาหรับตลาดภายนอกประเทศ
2.1 ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบสาคัญที่ใช้ในการผลิตถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 40 – 50
ของกาลังการผลิตในประเทศ โดยมีประเทศจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งในอนาคต แนวโน้มความต้องการเม็ดพลาสติกจาก
ประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว อาจส่งผลให้วัตถุดิบในประเทศขาดแคลนและมีราคา
สูงขึ้นได้
2.2 การนาเข้าถุงพลาสติกคุณภาพต่าจากประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีความตื่นตัวเกี่ยวกับ
กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงมีความสนใจที่จะลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกซึ่งย่อยสลายได้ยาก ทาให้
เกิดภาวะขยะล้นโลก โดยการเก็บภาษีพลาสติก และนาพลาสติกมาผ่านกระบวนการ Recycle เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มาก
ที่สุด แต่ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกยังคงมีบทบาทที่สาคัญในชีวิตประจาวัน เนื่องจากการผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกนั้นมี
ความยืดหยุ่นสูงสามารถนาไปผลิตเป็ นรูปร่างได้หลากหลาย น้าหนักเบา และสะดวกในการขนส่ง มากกว่าวัสดุจาก
ธรรมชาติ เช่น แก้ว ไม้ ทาให้ในอนาคตบรรจุภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติกไม่น่าจะมีอัตราการใช้ลดลง และอีกแนวทาง คือ
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา “พลาสติกชีวภาพ” หรือ Bioplastic ในปัจจุบันองค์กร
ต่างๆ จากหลายประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงผลเสียจากภาวะขยะพลาสติกล้นโลก เนื่องจากถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ย่อย
สลายได้ยาก ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน จึงมีความพยายามคิดค้นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตถุงพลาสติกซึ่งสามารถย่อยสลายได้
เร็วขึ้น
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตถุงพลาสติกชีวภาพนั้นยังเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหม่ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
ในปัจจุบันให้ผลผลิตซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าถุงพลาสติกทั่วไป การใช้งานจึงยังไม่แพร่หลายนัก แนวโน้มในอนาคตนั้น การที่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน) | 12

ผู้คนให้ความสนใจกับผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ถุงพลาสติกทั่วไปที่ใช้กันอยู่จะถูกแทนที่โดยถุงพลาสติก
ชีวภาพ จึงจาเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพเพียงพอ สามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพถุงพลาสติกชีวภาพจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ซื้อเองต้องทดสอบสินค้าและให้
ความคิดเห็นกับผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตนาไปพั ฒนาและปรับปรุงวิธีการผลิตต่อไป แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างถุงพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) และถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีนใน
ตารางที่ด้ านล่าง (ที่มา สานักงานเศรษฐกิจอุ ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม: รายงานการศึ กษาภาวะเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เดือนเมษายน 2561)
ปัจจัย

ถุงพลาสติกชีวภาพ

ถุงพลาสติกทั่วไป

1. วัตถุดิบ

สังเคราะห์จากธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด หรือมันสาปะหลัง

ได้จากการกลั่นน้ามันดิบ

2. คุณสมบัติ

มีความเหนียว ความยืดหยุ่น และทนความร้อนน้อยกว่า

มีความเหนียว ความยืดหยุ่น และทนความร้อนได้
มากกว่า

3. การย่อยสลาย ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหรือต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลาย
4. ราคา

ราคาสูงกว่า เพราะราคาวัตถุดิบสูงกว่า ประมาณ 2-3 เท่า

ราคาถูกกว่า

5. กลุ่มลูกค้า

บริษัทที่มีนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริษัทที่ต้องส่งออก

บริษัททั่วไปที่ไม่ต้องการเพิ่มต้นทุน

สินค้าไปยังประเทศแถบยุโรป
ปัจจุบันในประเทศไทย ผู้ผลิตถุงพลาสติกแต่ละบริษัทมีขนาดฐานทุนจดทะเบียนและชาระแล้วแตกต่างกันมาก และจากข้อมูลของ
BOL ที่เปรียบเทียบแต่ละบริษัทจากฐานข้อมูลทุนชาระแล้วที่ใกล้เคียงกับของบริษัท จะสามารถสรุปได้ดังนี้
1. บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จากัด

ผลิตและค้าปลีก และค้าส่ง บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆ

2. บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ผลิตและส่งออกถุงและหลอด และผลิตและขายในประเทศ

3. บริษัท พรีม่า พลาสติก จากัด

ผลิตและจาหน่ายถุงพลาสติก

4. บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี่ จากัด ผลิตถุงพลาสติก
5. บริษัท นารายณ์แพค จากัด

ผลิตถุงพลาสติก

ซึ่งมีรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ดังนี้

ชื่อบริษัท
1.บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์
ไวด์ล จากัด
2.บริษัท ไทย
อุตสาหกรรมพลาสติก
(1994) จากัด (มหาชน)
3.บริษัท ทานตะวัน

การประกอบธุรกิจ
ผลิตและค้าปลีก และ
ค้าส่ง บรรจุภัณฑ์
พลาสติกต่างๆ
ผู้ผลิตและจาหน่าย
ถุงพลาสติกและฟิล์ม
ยืดห่อหุ้มอาหาร
ผลิตและส่งออกถุง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการ
กาไร
จาหน่าย
สุทธิ
472.68
2.08

ข้อมูลงบ
การเงิน
ปี 2561

สินทรัพย์
รวม
292.07

หนี้สิน
รวม
66.50

ส่วนผู้ถือ
หุ้น
225.56

ทุนชาระ
แล้ว
240.00

ปี 2562

353.79

50.81

302.98

135.00

506.44

33.31

ปี 2561

2,064.31

399.40

1,664.91

80.00

3,052.41

258.39
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หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการ
กาไร
จาหน่าย
สุทธิ

การประกอบธุรกิจ

ข้อมูลงบ
การเงิน

สินทรัพย์
รวม

หนี้สิน
รวม

ส่วนผู้ถือ
หุ้น

ทุนชาระ
แล้ว

4.บริษัท พรีม่า พลาสติก
จากัด
5.บริษัท เวิลด์ แพคเกจ
จิ้ง อินดัสตรี้ จากัด

และหลอด และผลิต
และขายในประเทศถุง
และหลอด
ผู้ผลิตและจาหน่าย
ถุงพลาสติก
ผลิต
ถุงพลาสติก

ปี 2561

480.36

62.75

417.61

200.00

1,009.11

54.67

ปี 2561

862.29

541.00

321.29

250.00

914.53

20.62

6.บริษัท นารายณ์แพค
จากัด

ผลิต
ถุงพลาสติก

ปี 2561

1,469.46

474.74

994.72

100.00

1,964.28

78.68

ชื่อบริษัท
อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก BOL และงบการเงินของบริษัท

อุตสาหกรรมฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
ปัจจุบันอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับอาหารมีการพั ฒนาอย่างต่ อเนื่อง หนึ่งในบรรจุภั ณฑ์ พลาสติกประเภทฟิล์มที่ มีการใช้งาน
แพร่หลายในอุตสาหกรรมนี้ คือ ฟิล์มหดและฟิล์มยืด ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นฟิล์มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่การใช้งานนั้นแตกต่างกันอย่าง
สิ้นเชิง
ฟิล์มหด หรือ Shrink Film เป็นชื่อที่มาจากคุณลักษณะของฟิล์ม คือ ฟิล์มชนิดนี้จะหดตัวเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งอาจเป็นความร้อน
จากกระบวนการผลิต หรือความร้อนจากลมร้อน ฟิล์มหดส่วนใหญ่ทาจากพลาสติกประเภท โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl ChloridePVC) หรือโพลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต่า (Low Density Polyethylene-LDPE) ที่ถูกจัดเรียงโมเลกุล ระหว่างขั้นตอนการผลิตฟิล์ม
เพื่อให้สามารถหดกลับได้เมื่อโดนความร้อน ในการใช้งานฟิล์มหด ผู้ใช้งานมีความจาเป็นต้องคานึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความหนา
ความเหนียว ความแข็งแรงของรอยซีล ความใส อุณหภูมิ และระยะเวลาของความร้อนให้เหมาะสมกับฟิล์มนั้นด้วย มิเช่นนั้น อาจเกิด
ปัญหาการแตกขาดของเนื้อฟิล์มหรือการยับ ซึ่งทาให้สินค้าที่ถูกห่อหุ้มอยู่ ดูไม่สวยงาม
ฟิล์มยืด หรือ Stretch Cling Film คือ ฟิล์มพลาสติกประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะ คือ ความเหนียว และความสามารถในการ
ยืดตัวสูง โดยฟิล์มชนิดนี้จะสามารถเกาะติดกันเองได้ เมื่อดึงฟิล์มให้ตึงหรือยืดฟิล์มออกเล็กน้อย ลักษณะคล้ายมีกาวบางๆอยู่ด้านใน ทา
ให้สะดวกในการใช้ห่อหรือรัดสินค้า และเนื่องจากฟิล์มประเภทนี้ไม่มีความร้อนมา เกี่ยวข้องในการใช้งานเหมือนฟิล์มหด จึงเป็นประโยชน์
อย่ างยิ่ งส าหรั บ การห่ อสิ น ค้ าสด เช่ น ผั ก หรื อผลไม้ ในปั จจุ บั น เม็ ดพลาสติ กที่ นิ ยมน ามาผลิ ต เป็ น ฟิ ล์ ม ยื ด ได้ แก่ โพลิ เอทธี ลี น
(Polyethylene-PE) โพลิไวนิล คลอไรด์ (Polyvinyl Chloride-PVC) และโพลิโพรพิลีน (Polypropylene-PP) สาหรับคุณสมบัติสาคัญ
ของฟิล์มยืดที่ผู้ใช้งานไม่ควรมองข้าม คือ ความสามารถในการยืดตัว แรงยืด ความยืดหยุ่นของฟิล์ม การต้านทานแรงดึง รวมไปถึงอัตรา
การซึมผ่านของไอน้าและอากาศ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่บรรจุอยู่ด้านใน
จากประโยชน์ของฟิล์มยืด ที่สามารถนามาใช้ห่อหุ้มอาหารได้ จึงเป็นที่นิยมและนามาใช้และมีการเรียกชื่อให้สอดคล้องกับการใช้
งาน เป็น ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
ปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้นาเข้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร จานวน 10 รายและผู้ผลิตฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร จานวนรวม 3 รายได้รับ
ใบอนุญาต มอก. 1136-2536 จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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1.

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จากัด

ผู้ผลิตและผู้นาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

2.

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน) ผู้ผลิต

3.

บริษัท ควิค แพ็ค แปซิฟิค จากัด

ผู้ผลิต

4.

บริษัท เทอริเนกซ์ สยาม จากัด

ผู้นาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

5.

บริษัท สยาม โมเดิร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

ผู้นาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

6.

บริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จากัด

ผู้นาเข้าจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

7.

บริษัท ไดอะเมอร์แชนไดส์ จากัด

ผู้นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

8.

บริษัท อาโกรเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ผู้นาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

9.

บริษัท เอส.เค.แอล จากัด

ผู้นาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งมีรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ดังนี้

ชื่อบริษัท

การประกอบธุรกิจ

1.บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์
ปอเรชั่น จากัด
2.บริษัท ไทย
อุตสาหกรรมพลาสติก
(1994) จากัด (มหาชน)
3.บริษัท ควิค แพ็ค แป
ซิฟิค จากัด
4.บริษัท เทอริเนกซ์
สยาม จากัด
5.บริษัท สยาม โมเดิร์น
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
6.บริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน
แอนด์ ซัน จากัด

ผู้ผลิตและจาหน่ายวัสดุทา
ด้วยพลาสติก
ผู้ผลิตและจาหน่าย
ถุงพลาสติกและฟิล์มยืด
ห่อหุ้มอาหาร
ผู้ผลิตและจาหน่ายพิล์ม
พลาสติกม้วน
ผู้ผลิตและจาหน่าย ฟอยล์
ห่ออาหาร
การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิด
ใช้ในทางอุตสาหกรรม
จาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค – นาเข้า,
ค้าส่ง
7.บริษัท ไดอะเมอร์แชน ขายข้าว, อาหารแช่แข็ง,
ไดส์ จากัด
อาหารแห้ง, อาหารกระป๋อง
และเครื่องดื่ม
8.บริษัท อาโกรเทค
นาเข้าจาหน่ายเคมีภัณฑ์
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายกัน – นาเข้า, ส่งออก
9.บริษัท เอส.เค.แอล
ค้าฟีล์มยืดห่อหุ้มสิ่งของ
จากัด
อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ทา
มาจากพลาสติก โฟม
ทุกชนิด
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก BOL และงบการเงินของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการ กาไร
จาหน่าย
สุทธิ
3,334.61
86.33

ข้อมูลงบ
การเงิน
ปี 2561

สินทรัพย์
รวม
2,396.51

หนี้สิน
รวม
1,807.21

ส่วนผู้ถือ
หุ้น
589.30

ทุนจด
ทะเบียน
300

ปี 2562

353.79

50.81

302.98

135.00

506.44

33.31

ปี 2561

410.68

276.22

134.45

95.00

607.15

2.69

ปี 2561

345.53

59.83

285.70

120.00

386.44

55.42

ปี 2561

14.62

6.89

7.73

1.00

69.19

1.20

ปี 2562

1,978.33

1,067.44

910.90

35.40

3,988.84

528.78

ปี 2562

660.94

571.37

89.57

20.00

2,377.47

10.49

ปี 2561

0.30

0.27

0.03

2.00

0.81

-0.61

ปี 2561

9.21

0.24

8.96

0.50

28.75

0.78
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์
ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิต 1 แห่ง คือ เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มี
เนื้อที่ดิน 11 ไร่ 2 งาน 24.8 ตารางวา ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 7,703 ตารางเมตร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเครื่องจักรที่ใช้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท ดังนี้
1) เครื่องจักรสาหรับผลิตถุงพลาสติก ประกอบด้วย เครื่องเป่าถุงพลาสติกจานวน 63 เครื่อง เครื่องตัดถุงพลาสติก จานวน 60
เครื่อง มีกาลังการผลิตถุงพลาสติกรวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ตันต่อปี
2) เครื่องจักรสาหรับผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ประกอบด้วย เครื่องจักรสาหรับผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร 1 เครื่อง มีกาลังการ
ผลิตรวมทั้งสิ้นกว่า 1,400 ตันต่อปี
2.5 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
2.5.1 เม็ดพลาสติก สาหรับการผลิตถุงพลาสติกและเม็ดพลาสติก สาหรับการผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาจากเม็ดพลาสติก ซึ่งบริษัทสามารถเลือกซื้อได้จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ายได้ทั้งใน
ประเทศหรื อนาเข้าจากต่างประเทศ (กรณี จาเป็ น) เนื่ องจากคุ ณภาพของวัตถุ ดิบดั งกล่ าว ไม่ แตกต่างกันมาก เพราะเป็ นสิ นค้าทั่ วไป
(Commodity Product)
ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบหลักจากทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศโดยตรง และสั่งซื้อจากตัวแทนจาหน่ายเม็ดพลาสติก
ซึ่งทั้งผู้ผลิตและบริษัทตัวแทนนั้น เป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะได้เครดิตเทอมประมาณ 15-30 วันจากตัวแทนจาหน่ายเม็ด
พลาสติก และเมื่อครบกาหนดบริษัทจะชาระเงินผ่านเช็คธนาคารตรงให้กับตัวแทนจาหน่ายเม็ดพลาสติกดังกล่าว
บริษัทสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากกลุ่มบริษัทดังกล่าว เนื่องจากเม็ดพลาสติกมีคุณภาพดีและมีคุณสมบัติได้มาตรฐาน โดยบริษัทจะ
ระบุปริมาณเม็ดพลาสติกที่บริษัทจะใช้ต่อเดือน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการผลิตที่กาหนดไว้ และหากปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต
จริง บริษัทจะทาการสั่งซื้อเพิ่มเป็นกรณีไป อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนเม็ดพลาสติกสาหรับการผลิต
2.5.2 วัตถุดิบอื่นๆ
นอกจากเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตแล้ว บริษัทยังมีการสั่งซื้อวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต เช่น สารเคมีที่ใช้ในการผลิต เช่น
สารเติมแต่ง (Additive) เป็นต้น กล่องบรรจุ ซึ่งวัตถุดิบอื่นนี้ บริษัทจะจัดหาผูจ้ ัดจาหน่ายภายในประเทศที่เหมาะสม มาเปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพ ซึ่งจะเปรียบเทียบ 2-3 รายก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ
2.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทเป็นโรงงานผูผ้ ลิตสินค้า จึงอาจจะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่เกิดขึ้น ได้แก่ ผลกระทบทางด้านความร้อนจากกระบวนการหลอม
เม็ดพลาสติก กลิ่นจากกระบวนการหลอมเม็ดพลาสติก และน้าเสียจากการลดอุณหภูมิของการหลอมเม็ดพลาสติก และเสียงการเครื่องตัดและ
เครื่องปั๊มหูหิ้วถุงพลาสติก ซึ่งบริษัทให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงจัดให้มีหน่วยงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อทาหน้ าที่ดูแล
เรื่องความปลอดภัยในการทางาน และดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในพื้นที่โรงงาน และรอบๆ บริเวณโรงงาน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว จะทาการ
วิเคราะห์คุณภาพน้าที่ออกจากกระบวนการผลิต ความดังของเสียง ความร้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิต อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาจากอดีตจน
ปัจจุบัน บริษัทยังไม่เคยถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด และบริษัทได้รับการ
ต่อใบอนุญาตโรงงานมาโดยตลอด
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3. ปัจจัยและความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้มิได้เป็นความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ ดังนั้นปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทมิได้รับทราบในขณะนี้
หรือที่บริษัทเห็นว่าเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่เป็นสาระสาคัญในปัจจุบัน อาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ หรือผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในอนาคตได้
อนึ่ง ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดว่า” “เห็นว่า”
“อาจจะ” “มีแผนการ” หรือ “ประมาณ ” เป็นต้น หรือคาหรือข้อความอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกัน หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับ

แผนการประกอบธุรกิจ ผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของ
รัฐบาล และอื่น ๆ เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่ างอย่างมีนัยสาคัญจากการคาดการณ์หรือ
คาดคะเนได้
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ บริษัท ตลอดจน
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากการบริหารลูกหนี้จากลักษณะของลูกหนี้ที่เป็นรายย่อยและเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีเอกสารทางการเพื่อการ
ยืนยันตัวตน
รายละเอียดความเสี่ยง : สืบเนื่องจากลักษณะการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่กระจายตัวมาก ซึ่งลูกค้าของบริษัท
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของลูกค้ารายย่อย เช่น แม่ค้าในตลาด หรือเป็นร้านขายของขนาดเล็ก เป็นต้น และบางรายเป็นลูกค้า
ที่ไม่มี และ/หรือ ไม่ยินยอมมอบเอกสารทางการเพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของลูกหนี้ สาเหตุที่ไม่ยินยอมมอบเอกสารยืนยัน
ตัวตนเนื่องจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกลุ่มดังกล่าว ไม่นิยมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถ
ฟ้องร้องในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชาระได้ โดยรายละเอียดของเอกสารยืนยันตัวตนลูกค้าที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 มีดังนี้
สัดส่วน
(% ของลูกค้าทั้งหมด)

จานวนลูกค้า (ราย)
จานวนลูกค้าทั้งหมด*
เอกสารยืนยันตัวตน
บัตรประชาชน
หนังสือรับรอง
ภพ.20
ทะเบียนการค้า
แผนที่
รูปถ่าย
สรุปจานวนเอกสารยืนยันตัวตนลูกค้า
จานวนลูกค้าที่มีเอกสารอย่างน้อย 1 เอกสาร
จานวนลูกค้าที่อยู่ระหว่างขอเอกสาร
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5,682

100%

1,182
107
118
64
3,524
3,854

21%
2%
2%
1%
62%
68%

1,285
4,397

ราย
ราย
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สัดส่วน
(% ของลูกค้าทั้งหมด)

จานวนลูกค้า (ราย)
รวม

5,682

ราย

ลูกค้าที่มีชื่อเป็นทางการ
ลูกค้าที่มีชื่อไม่เป็นทางการ
รวม

3,092
2,590
5,682

ราย
ราย
ราย

หมายเหตุ: * จานวนลูกค้ารวม Active และ Inactive
การดาเนินการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้กาหนดนโยบายและขั้นตอนในการพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า ซึ่ง
บริษัทจะเน้นกับทีมการขายให้ติดตามการเรียกชาระหนี้จากลูกหนี้ หากลูกค้ารายใดมีแนวโน้มหรือมีสัญญาณที่จะไม่สามารถ
ชาระหนี้ ทีมการขายจะแจ้งให้หัวหน้าสายและผู้บริหารรับทราบ และดาเนินการส่งที มการขายเข้าพบกับลูกค้ารายดังกล่าว
ทันที รวมถึงการพิจารณาหยุดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า หรือ งดขายเชื่อเปลี่ยนเป็นขายเงินสดและทยอยผ่อนชาระหนี้ที่
คงค้างอยู่ นอกจากนี้ ที่ผ่านมา การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นการให้สินเชื่อกับลูกค้าที่มีการติดต่อและซื้อข ายกับ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่พนักงานขายของบริษัทเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นประจาตามช่วงเวลาที่บริษัทกาหนดไว้ ทา
ให้สัดส่วนของลูกหนี้ที่จะเกิดปัญหากับบริษัทมีอัตราที่ต่าและสาหรับลูกค้าในกรณีที่บริษัทไม่มีเอกสารทางการเพื่อยืนยันตัวตน
บริษัทได้กาหนดนโยบายและกาชับให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดหาเอกสารต่างๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนได้ทางกฎหมาย
เพิ่มเติม เช่น รูปถ่ายหน้าร้าน แผนที่ร้านค้า รวมไปถึงหลักฐานการชาระเงินที่มีชื่อและนามสกุลของลูกค้ารายนั้นๆ หากเกิด
กรณีฟ้องร้องเพื่อดาเนินคดีเรียกชาระค่าสินค้า บริษัท ได้ดาเนินการปรึกษาทนายและได้ข้อสรุปว่าถึงแม้ว่าไม่มีเอกสารยืนยัน
ตัวตนอย่างเป็นทางการเช่น สาเนาบัตรประชาชน เป็นต้น บริษัทยังคงสามารถใช้เอกสารอื่นที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัท
เช่น ใบส่งของ รูปถ่ายของร้านค้า รายละเอียดจากธนาคารที่ลูกค้าใช้ชาระค่าสินค้า และ พยานบุคคล เป็นต้น ในการยืนยัน
ตัวตนลูกค้าได้เช่นกัน บริษัทจึงเชื่อว่าการเรียกชาระหนี้จากลูกค้ากลุ่มดังกล่าว มิได้เป็นอุปสรรคใดๆ ทั้งนี้อาจจะมีข้อจากัดใน
ความล่าช้าและต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารต่างๆ เท่านั้น
3.1.2 ความเสี่ยงจากวัตถุดิบหลักมีราคาผันแปรตามราคาตลาดโลก
รายละเอียดความเสี่ยง : วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตถุงพลาสติกและฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร คือ เม็ดพลาสติก
ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) และมีความผันแปรสอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ทั้งนี้ราคาเม็ดพลาสติกภายในประเทศอาจไม่แปรผันตามราคาน้ามันดิบเพียงอย่างเดียว เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลกับ
ราคาเม็ดพลาสติกภายในประเทศอาทิเช่น อัตราแลกเปลี่ยน ระดับการแข่งขันในตลาด เป็นต้น ในส่วนของรายละเอียดราคา
เม็ดพลาสติกในปี 2562 ปรากฏดังนี้
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ราคาเม็ดพลาสติกเฉลี่ยในช่วงปี 2562

ราคาเม็ดพลาสติกเฉลี่ย (บาท/กก.)

50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
ม.ค.-19 ก.พ.-19 มี.ค.-19 เม.ย.-19 พ.ค.-19 มิ.ย.-19 ก.ค.-19

ส.ค.-19

ก.ย.-19

ต.ค.-19 พ.ย.-19

ธ.ค.-19

ม.ค.-19
HDPE 44.25

ก.พ.-19
44.25

มี.ค.-19 เม.ย.-19 พ.ค.-19
43.00 43.25 43.75

มิ.ย.-19
42.25

ก.ค.-19
42.00

ส.ค.-19
40.25

ก.ย.-19
39.25

ต.ค.-19
39.00

พ.ย.-19
37.75

ธ.ค.-19
36.00

PP

43.75

44.75

45.25

44.00

43.00

39.00

38.00

36.25

35.00

44.00

45.00

45.75

ที่มา: Plastics Intelligence Unit, website: http://plastic.oie.go.th/

อ้ า งอิ ง สถิ ติ ร าคาเม็ ด พลาสติ ก จาก Plastic Intelligence Unit จะเห็ น ได้ ว่ า ราคาเม็ ด พลาสติ ก ทุ ก ประเภท
ภายในประเทศไทยมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จนถึงเดือนธันวาคม 2562 สาหรับการดาเนินงาน
ของบริษัท เมื่อราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวลดลงบริษัทจะติดตามสถานการณ์แนวโน้มราคาวัตถุดิบและสภาวะตลาดรายวัน และ
จะดาเนินการปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์โดยคานึงถึงปัจจัยหลักคือ ความพึง
พอใจลูกค้า และ อัตรากาไร อย่า งไรก็ตามการปรับราคาอาจไม่สามารถทาได้ในทันทีตามที่บริษัทต้องการ ดังนั้นบริษัทจึงมี
ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบผันผวน ซึ่งอาจส่งผลให้การปรับราคาสินค้าช้ากว่าที่ควรส่งผลให้ลูกค้าอาจเกิดความไม่พึงพอใจได้
การดาเนินการจัดการความเสี่ยง : การปรับราคาสินค้าล่าช้าอาจส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจได้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีนโยบายในการคานึงถึงประเด็นดังกล่าวเป็นสาคัญในการปรับราคาสินค้า ดังนั้นการปรับราคาทุกครั้งที่เกิดขึ้นจะเกิด
จากการพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าวทุกวัน และ บริษัทมีนโยบายการปรับสินค้าที่ชัดเจนและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ดังนั้น
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ลูกค้าจึงไม่ได้เกิดความไม่พึงพอใจในการปรับราคาสินค้าของบริษัท ในรายละเอียดในการ
ดาเนินการเพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้เพิ่มความถี่ในการติดต่อลูกค้าและแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าได้รับทราบ
ก่อนปรับราคาทุกครั้ง
3.1.3 ความเสี่ยงจากการยกเลิกคาสั่งซื้อและหาสินค้าอื่นทดแทน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่เพียงพอ
รายละเอียดความเสี่ยง : สืบเนื่องจากการที่สินค้าถุงพลาสติกเป็นสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด และเป็น
สินค้าที่มีการบริโภคอย่ างแพร่หลาย ซึ่งผลการดาเนินงานของบริษัทก็เติบโตสอดคล้องกับปริมาณการใช้งานของลูกค้า โดย
ปัจจุบันในปี 2562 บริษัทใช้กาลังการผลิตถุงพลาสติกในอัตรา 61% - 82% ซึ่งแปรผันตามแต่ละช่วงเวลา โดยค่าเฉลี่ยของ
อัตราการใช้กาลังการผลิตของบริษัทสาหรับปี 2562 อยู่ที่ 74% ส่งผลให้กาลังการผลิตในบางช่วงและบางกลุ่มสินค้าอาจไม่
เพียงพอต่อการขาย สาเหตุเกิดจากภาวะแรงงานขาดแคลนในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ลูกค้าจะยกเลิกคาสั่งซื้อ
และเปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่นๆ
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การดาเนินการจัดการความเสี่ยง : อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดาเนินการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยการส่งทีมขายและ
การตลาดเข้าพบลูกค้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อรับคาสั่งซื้อและสารวจความต้องการของตลาด ส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมั่น ไว้วางใจ
และประทับใจในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท ดังนั้นในบางช่วงเวลาสินค้าของบริษัทอาจจะไม่เพี ยงพอต่อการจาหน่าย
ลูกค้าก็ยังไม่สั่งซื้อสินค้าจากเจ้าอื่นเข้ามาจาหน่าย ซึ่งผู้บริหารของบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านนี้ จึงดาเนินการขยาย
กาลังการผลิตโดยการสร้างอาคารโรงงานใหม่ เพิ่มเครื่องจักรการผลิต และจัดหาบุคลากรในสายการผลิตเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อ
ความต้องการซื้อของลูกค้า รวมถึงบริษัทได้ปรับปรุงแผนการผลิตเพื่อจัดเตรียมสต็อกสินค้าไว้อีกส่วนหนึ่งด้วย นอกจากนี้บริษัท
ยังมีแผนในการปรับกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ Automation ลดการพึ่งพาแรงงานอีกด้วย
3.1.4 ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานขายและบุคคลที่บริษัทว่าจ้างภายนอกช่วยทางานขาย
รายละเอียดความเสี่ยง : บริษัทมีนโยบายการขายสินค้าและให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ดังนั้นจึงมีการใช้พนักงานขาย
เป็นจานวนมากเพื่อเข้าพบลูกค้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อรับคาสั่งซื้อและสารวจความต้องการของตลาด รวมถึงการแจ้งหนี้และการ
รับชาระหนี้จากลูกค้าด้วย ดังนั้นบริษัทจึงมีการว่าจ้างพนักงานขายทั้งในรูปแบบของพนักงานขายของบริษัท และ พนักงานขาย
ที่ว่าจ้างจากภายนอก (Outsources) ซึ่งพนักงานขายที่ว่าจ้างจากภายนอกจะได้รับค่าจ้างในรูปแบบค่าคอมมิชชั่นเท่านั้น โดย
ค่าคอมมิชชั่นจะถูกคิดคานวณในหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกันกับพนักงานขายของบริษัท ในส่วนของโครงสร้างการดาเนินงาน
ของฝ่ายขาย พนักงานขายของบริษัทจะรับผิดชอบพื้นที่การขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนพนักงานขายที่ว่าจ้างจาก
ภายนอกจะรับผิดชอบพื้นที่เขตต่างจังหวัด ดังนั้นทั้งพนักงานขายของบริษัทและพนักงานขายที่ว่าจ้างจากภายนอกจะเป็นผู้ที่
เก็บรักษาเงินสดและเช็คสั่งจ่ายจากลูกค้า จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตของพนักงานของบริษัทและพนักงานขายที่ว่าจ้าง
จากภายนอกได้
การดาเนินการจัดการความเสี่ยง : อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงกาหนด
นโยบายในการด าเนินงานของฝ่ายขายไว้อย่างชัดเจน โดยกาหนดให้พ นักงานขายทุกคนทั้งที่สังกัดบริษัท และว่าจ้างจาก
ภายนอกต้องนาฝากเงินสดที่รับจากลูกค้าเข้าบัญชีบริษัททันที และในกรณีที่เป็นเช็คสั่ งจ่ายกาหนดให้รับเป็นเช็ค Account
Payee เข้าชื่ อบริษั ท เท่ านั้ น ห้ามมิให้ รับ เช็ คขีด คร่อมหรือเช็คเงิน สดเป็ น อัน ขาด และสนั บ สนุ นให้ ลูก ค้าโอนเงินผ่ านทาง
อินเตอร์เน็ตแทนที่การจ่ายเงินสดหรือเช็ค นอกจากนี้ยังกาหนดให้ส่งรายละเอียดข้อมูลการนาฝากเงิน (ข้อมูลการรับชาระจาก
ลูกค้ารายตัว) ให้ฝ่ายบัญชีทันที ผ่านทาง Line หรือ Email หรือช่องทางอื่นๆที่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และส่ง
เอกสารฉบับจริงให้ฝ่ายบัญชีเมื่อกลับถึงบริษัท เพื่อฝ่ายบัญชีและการเงินทาการตรวจสอบรายละเอียดการรับชาระต่อไป โดย
จากผลการดาเนินงานและระบบการตรวจสอบที่รัดกุมส่งผลให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่าสามารถควบคุมได้ ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันเหตุสุดวิสัยบริษัทได้กาหนดให้พนักงานขายทุกคนทั้งที่สังกัดบริษัทและที่ว่าจ้างจากภายนอกต้องมีบุคคลค้าประกันการ
ทางานตามหลักเกณฑ์สากล เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอีกด้วย
3.1.5 ความเสี่ยงจากข้อมูลด้านระบบสารสนเทศสูญหายหรือเสียหาย
รายละเอียดความเสี่ยง : ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Database) อาจเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูล
ต่างๆเกิดการสูญหายหรือความเสียหายในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจได้
ดังนั้นประเด็นดังกล่าวจึงถือเป็นความเสี่ยง
การดาเนินการจัดการความเสี่ยง : บริษัทดาเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยการจัดหา Software และ Hardware ต่างๆ
เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นเพื่อสร้างความเสถียรของระบบการจัดเก็บข้อมูล มีการกาหนดนโยบายในการเก็บข้อมูล การ
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สารองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล และการจัดเตรียมสถานที่สารองรวมถึงอุปกรณ์สารองต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับทุกกรณี
ที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกด้านหนึ่งบริษัทได้จัดเตรียมความพร้อมบุคลากรสาหรับการใช้งานระบบต่างๆ มีการอบรม และ มีการ
กาหนดนโยบายและการตรวจสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน
3.1.6 ความเสี่ยงจากการรณรงค์ลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก
รายละเอียดความเสีย่ ง : ปัจจุบันมีหลากหลายหน่วยงานร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปลดเลิกใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
สาเหตุเพราะผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวถูกมองว่าใช้เวลาการย่อยสลายนาน เมื่อบริหารจัดการและทาลายอย่างไม่เหมาะสมจะเป็น
การทาลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการรณรงค์ดังกล่าว ส่งผลกระทบกับการผลิต และขายสินค้าถุงพลาสติกโดยเฉพาะถุงหูหิ้วอาจ
ปรับตัวลดลงจากกระแสการรณรงค์ดังกล่าว จากโร้ดแม็พการรณรงค์ลดขยะพลาสติกจะมีโครงการรณรงค์ให้งดใช้ถุงพลาสติก
ชนิดหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอนเมตร กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอดพลาสติกและแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ภายในปี 2565 รวมถึงในปี 2563 ได้มีการร่วมมือจากผู้ประกอบการห้างร้านและร้านสะดวกซื้อในงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วทุก
กรณี จึงมีความเสี่ยงที่บริษัทจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐดังกล่าว
การดาเนินการจัดการความเสี่ยง : ผลกระทบด้านการงดใช้ถุงที่จะเกดขึ้นในปี 2563 นี้จะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการ
ถุงพลาสติกที่ผลิตและจัดจาหน่ายให้ห้างร้านและร้านสะดวกซื้อเป็นหลัก ซึ่งบริษัทมีการขายสินค้าให้ลูกค้ากลุ่มห้างร้านและ
ร้านสะดวกซื้อเพียงเล็กน้อย โดยสัดส่วนการขายสินค้าของบริษัทให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้
จากการขายทั้งหมดของบริษัท บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว สาหรับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าหลักของ
บริษัท ซึ่งเป็นร้านยี่ปั๊วะ ซาปั๊วะ ในตลาดสดตามพื้นที่ต่างๆยังคงมีความจาเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกในการค้าขายและดาเนินชีวิต
ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจึงไม่มีแนวโน้ม ในการงดใช้สินค้าของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับกระแสดังกล่าว
โดยการสรรหาสินค้าใหม่ที่มีภาพลักษณ์รักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม รวมถึงมีการพิจารณาแผนการกระจายความเสี่ยงจากกระแส
ดังกล่าวเพิ่มเติม สาหรับสินค้าใหม่ของบริษัทที่มีภาพลักษณ์รักษ์ สิ่งแวดล้อม บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันยังไม่เป็นที่แพร่หลายในการค้าและการใช้งานเนื่องจาก
ความซับซ้อนของเทคโนโลยีและต้นทุนสินค้าที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพลาสติ กทั่วไปที่ผลิตจากปิโตรเคมี
และ บริษัทได้ดาเนินการพัฒนากลุ่มสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ B-LEAF โดยกลุ่มสินค้าภายใต้แบรนด์ดังกล่าวจะเป็นสินค้าบรรจุ
ภัณฑ์อาหารผลิตจากกระดาษเยื่อธรรมชาติ เพื่อเป็นการรองรับกับการยกเลิกกล่องโฟมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
บริษัทจึงมีโครงการพัฒนาสินค้าดังกล่าวเป็นกล่องข้าวและชามกระดาษเพื่อเพิ่มรายได้จากการขายและกระจายความเสี่ยง
ดังกล่าว ในส่วนของกลุ่มสินค้าถุงหูหิ้วของบริษัทที่มีความเสี่ยงในการยกเลิกการใช้งาน หากมีนโยบายในการห้ามใช้ถุงพลาสติก
ความหนาต่ากว่า 36 ไมครอนเมตร บริษัทสามารถปรับกระบวนการผลิตในการผลิตสินค้าที่มีความหนามากกว่าที่นโยบาย
กาหนดได้ทันที
3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.2.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
รายละเอียดความเสี่ยง : ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ผ่านมา บริษัทมีกลุ่ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือครอบครัว ธีระรุจินนท์ ถือหุ้นรวม 200,325,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.19 ของจานวนหุ้นที่ออก
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และจาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562) นอกจากนี้ครอบครัว ธีระรุจินนท์ยังดารงตาแหน่ง
สาคัญในบริษัทเช่น กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามอีกด้วย จึงส่งผลให้กลุ่มครอบครัวดังกล่าว
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายและข้อบังคับกาหนดให้ต้องให้รับเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การดาเนินการจัดการความเสี่ยง : ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัท บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการอิสระ จานวน 4
ท่านจากจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่
ยอมรับในสังคม มีความรู้ความสามารถ จึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ผ่านกลไกของ
ระบบการควบคุมภายใน และเป็นการถ่วงดุลอานาจของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทคานึงถึงความสาคัญ
ของนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Principles of Good Corporate Governance) โดยจะถือปฏิบัติตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และตารางอานาจอนุมัติรายการ
สาหรับแต่ละระดับในขอบเขตหรือวงเงินที่เหมาะสม
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4. ทรัพย์สินที่ใช้การประกอบธุรกิจ
4.1 ที่ดินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ในการดาเนินธุรกิจปี 2562 นั้นมีทรัพย์สินที่ใช้เพื่อการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้
ประเภท

มูลค่าตามบัญชี (บาท)

ภาระผูกพัน

ที่ดิน

18,342,750

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัทเป็นเจ้าของ

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างสุทธิ

950,015
60,266,838

บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ

ไม่มภี าระผูกพัน
ติดภาระจานองกับสถาบันการเงิน

เครื่องจักรและอุปกรณ์

49,138,581

บริษัทเป็นเจ้าของ

ติดภาระจานองกับสถาบันการเงิน

เครื่องใช้สานักงาน

1,456,487

บริษัทเป็นเจ้าของ

ไม่มภี าระผูกพัน

ยานพาหนะ

5,144,010

บริษัทเป็นเจ้าของ

บางคันไม่มภี าระผูกพัน และบางคันติด

ติดภาระจานองกับสถาบันการเงิน

สัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงิน
ต่อเติมอาคาร
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น

498,608

บริษัทเป็นเจ้าของ

ไม่มภี าระผูกพัน

40,690,169

บริษัทเป็นเจ้าของ

ไม่มภี าระผูกพัน

176,487,459

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯถือครองที่ดิน จานวน 2 แปลง เนื้ อที่รวม 11 ไร่ 2 งาน 24.8 ตารางวา และที่ดินแปลง
ดังกล่าว เป็นที่ตั้งอาคารถาวร 1 ชั้น 2 อาคาร มีพื้นที่ 2,520 ตารางเมตร และ 5,183 ตารางเมตร ใช้เป็นอาคารสานักงานและ
โรงงานผลิตสินค้า โดยอาคารทั้งสองหลังปลูกติดกัน และอาคารถาวร 2 ชั้น 1 อาคาร มีพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร ใช้เป็นอาคาร
สานักงาน เลขที่ 53/1 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
นอกจากนี้ ในบริเวณดังกล่าว บริษัทฯยังมีอาคารถาวร 4 ชั้น 1 อาคาร ใช้เป็นอาคารที่พักอาศัยสาหรับคนงาน มีพื้นที่ 1,874
ตารางเมตร และอาคารถาวร 3 ชั้น 1 อาคาร ใช้เป็นอาคารที่พักอาศัยสาหรับคนงาน มีพื้นที่ 1,398 ตารางเมตร
4.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ จานวน 129 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับโรง
ผลิตถุงพลาสติกบรรจุอาหารซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักรและอุป กรณ์สาหรับการเป่า มีกาลังการผลิตรวมประมาณ 14,760 ตันต่อปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการตัด มีกาลังการผลิตรวมประมาณ 10,282 ตันต่อปี และเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์สาหรับการผลิต
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร จานวน 1 สายการผลิต มีกาลังการผลิตรวมประมาณ 1,400 ตันต่อปี
4.3 ยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมียานพาหนะ จานวน 8 คัน ประกอบด้วย รถตู้ รถบรรทุกกระบะ และรถบรรทุกตู้ทึบ เพื่อ
ใช้ในการดาเนินธุรกิจ จานวนรวม 3 คัน ซึ่งติดสัญญาเช่าซื้อกับลิสซิ่ง จานวน 1 คัน และปลอดภาระผูกพัน 2 คันและรถยนต์นั่งส่วน
บุคคล เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ จานวน 5 คัน ซึ่งติดสัญญาเช่าซื้อกับลิสซิ่ง จานวน 2 คัน และปลอดภาระผูกพัน 3 คัน
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4.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากับ 2.14 ล้านบาท ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
1. โปรแกรม Express V1.0

วัตถุประสงค์ในการถือครอง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ใช้เป็นโปรแกรมจัดการทางบัญชีในการดาเนิน

บริษัทเป็นเจ้าของ

ไม่มภี าระผูกพัน

กิจการบริษัท

กรรมสิทธิ์

2. โปรแกรมเงินเดือนสาเร็จรูป

ใช้เป็นโปรแกรมบริหารจัดการเงินเดือน

Bplus Payroll WIN

บริหารงานบุคคล

3. ระบบปฏิบัติการ Microsoft

ใช้เป็นระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

Windows

เพื่อรองรับการดาเนินงานในกิจการ

4. โปรแกรมแอนตีไ้ วรัส Comodo

ใช้สาหรับเป็นระบบบริหารจัดการ System &

Endpoint Security Manager

Security ในกิจการ ดูแลการใช้งาน

บริษัทเป็นเจ้าของ

ไม่มภี าระผูกพัน

กรรมสิทธิ์
บริษัทเป็นเจ้าของ

ไม่มภี าระผูกพัน

กรรมสิทธิ์
บริษัทเป็นเจ้าของ

ไม่มภี าระผูกพัน

กรรมสิทธิ์

คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบ
5. โปรแกรม Similan

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

ใช้เป็นโปรแกรมในการบริหารจัดการ
คลังสินค้า

บริษัทเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์

เหลือจ่ายอีก 1 งวด
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทมิได้อยู่ในระหว่างกรณีพิพาททางกฎหมายใดๆ
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัท :
ปีที่ก่อตั้ง
ประเภทธุรกิจ :

ที่ตั้งสานักงาน :
ทุนจดทะเบียน :
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว :
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :
หุ้นสามัญ :
หุ้นบุริมสิทธิ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Website :
รอบระยะเวลาบัญชี :

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
0107559000451
2537 (แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559)
ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภท Polypropylene (PP), ถุงบรรจุอาหาร
และถุงหูหิ้วประเภท High Density Polyethylene (HDPE) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “หมากรุก”
และฟิลม์ ถนอมอาหาร Polyvinyl Chloride (PVC) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Vow Wrap” และ
จัดจาหน่ายกล่องกระดาษบรรจุอาหาร ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “B-Leaf”
เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
135,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
135,000,000 บาท
0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
270,000,000 หุ้น
ไม่มี
02-191-8288-89
02-191-8290
www.tpic.co.th
1 มกราคม - 31 ธันวาคม

6.2 บุคคลอ้างอิง
ผู้สอบบัญชี :

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(1) นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803)
(2) นายเมธี รัตนศรีเมธา (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 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) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9999
โทรสาร : 02-009-9991
เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd
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ที่ปรึกษาทางกฎหมาย :

ผู้ตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท :

นักลงทุนสัมพันธ์ :

บริษัท ดีเอโก้ บิสซิเนส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จากัด
255/3 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 089-9197080
โทรสาร : 02-3929555
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด
เลขที่ 35 ซอยวิชรธรรมสาธิต 36 ถนนสุขุมวิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-746-4861-3
โทรสาร : 02-746-4569
นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
โทรศัพท์ : 02-191-8288-9 ต่อ 203
E-mail : apirat.te@tpic.co.th
นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
โทรศัพท์ : 02-191-8288-9 ต่อ 203
E-mail : apirat.te@tpic.co.th

6.3 ข้อมูลสาคัญอื่น
6.3.1 ข้อมูลสาคัญอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อมูลสาคัญอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
6.3.2 การออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป
ในปี 2562 บริษัทไม่มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
135,000,000.00
135,000,000.00
0.50

ทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
7.1.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มี NVDR ที่ มีหุ้ นของบริษั ทฯ เป็ นหลักทรัพย์ อ้างอิง 565,600 หุ้ น หรือร้อยละ 0.21 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ที่มา: https://www.set.or.th/set/nvdroutstanding.do)
ผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิผลประโยชน์ทางการเงินเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่จะไม่มีสิทธิในการออก
เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์
จานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการนาไปออก NVDR อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบจานวนหุ้ นสามั ญที่ เปลี่ยนแปลงเป็น NVDR ได้ จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (https://www.set.or.th/
set/nvdroutstanding.do)
7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มีดังนี้
ลาดับ
1

รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มครอบครัว “ธีระรุจินนท์”
(1) นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
(2) นางพัชรี ฉัตรเเก้วบริบูรณ์
(3) นางศรีสุมล แตงน้อย
(4) นางดลนภา เจียมกนก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

จานวน (หุ้น)
200,325,000.00
160,080,000
8,050,000
8,050,000
8,050,000

สัดส่วน (ร้อยละ)
74.194
59.289
2.981
2.981
2.981
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ลาดับ

2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
(5) นายสงวน ธีระรุจินนท์
(6) นางเพ็ญ ธีระรุจินนท์
(7) นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
(8) นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
(9) นายสุวัฒน์ ฉัตรแก้วบริบูรณ์
นายบัญชา เธียรสุนทร
นางสาวศรีสันต์ ตะล่อมสิน
นายรังสรรค์ โอวรากร
นายปิยะ ศรีโสภาจิต
นายกัมพล จินต์มัชฌิม
นางสาวอภิญญา เลิศขจรกิตติ
นายกฤษณ มรกต
นายกนก จันทนโรจน์
นางสาวณัชชา วิริยะยุทมา
รวมจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่
รวมจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จานวน (หุ้น)
8,000,000
8,000,000
75,000
10,000
10,000
5,000,000
4,000,000
3,073,200
2,840,000
2,233,800
1,705,000
1,700,000
1,261,600
1,200,000
223,338,600
270,000,000

สัดส่วน (ร้อยละ)
2.963
2.963
0.028
0.004
0.004
1.852
1.481
1.138
1.052
0.827
0.631
0.630
0.467
0.444
82.718
100.00

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงานของบริษัทอย่าง
มีนัยสาคัญ
ตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มครอบครัวธีระรุจินนท์เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจานวน 200,325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.19 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชาระแล้วของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวธีระรุจินนท์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัทจานวน 5 ท่าน ดังนี้

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

รายชื่อกรรมการ
นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
นางดลนภา เจียมกนก
นายสุภชาต แตงน้อย

ตาแหน่ง

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7.2.2 การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นอย่างสาระสาคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของ
บริษัทและสาระสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินงาน
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ
บริษัทยังไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
7.3.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
บริษัทยังไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าอัตราร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและ
เงินทุนสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ สู งสุ ดแก่ ผู้ถื อหุ้ นเป็ นหลั ก และการจ่ายเงินปั นผลนั้ นจะต้องไม่ มี ผลกระทบต่อการด าเนิ นงานตามปกติของบริษั ทอย่างมี
นัยสาคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความ
จาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการ
ดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้าม
มิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุ ริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดย
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้กับบริษัท
ประวัติการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานใน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ในรอบ 3 ปีบัญชีที่ผ่านมา (ปี 2560 – 2562) บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลดังนี้
รอบปีบัญชี
จานวนทุนหุ้นเรือน (หุ้น)
กาไรสุทธิ (บาท)
จานวนเงินปันผล (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นปันผล (หุ้นสามัญ/หุ้น)
จานวนเงินปันผลทั้งหมด (บาท)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

2560
130,000,000
-

2561
135,000,000
23,825,629
0.10
27,000,000

2562
135,000,000
33,606,705
0.10
27,000,000 1
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รอบปีบัญชี
ร้อยละของกาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)

2560
0.110

2561
113.32 2
0.107

2562
80.34
0.123

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม
2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
2. การจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561 จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นจานวนทั้งสิ้น 27,000,000 บาท โดยจ่ายจากกาไรสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 และกาไรสะสม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการบริษัทจานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่
ไม่ ได้ เป็ น ผู้ บ ริ ห าร 3 ท่ า น และกรรมการอิ ส ระจ านวน 4 ท่ า น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายชื่อกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

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

7.
8.
9.
10.

นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
นายสุภชาต แตงน้อย
นางดลนภา เจียมกนก
นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร

กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร

โดยมีนายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
3/2559 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (กรรมการ) ลงลายมือ ชื่อร่วมกับนางพูนสิน ธีระรุจินนท์ (กรรมการ) หรือ นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
(กรรมการ) หรือ นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (กรรมการ) รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
รายชื่อ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ1
3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ2
4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
5. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
6. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
8. นายสุภชาต แตงน้อย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ3
9. นางดลนภา เจียมกนก
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

จานวนหุ้น (หุ้น)
2561
2562
160,080,000
160,080,000
75,000
75,000

สัดส่วน (ร้อยละ)
2561
2562
59.29
59.29
0.03
0.03

75,000
160,080,000

75,000
160,080,000

0.03
59.29

0.03
59.29

50,000
8,000,000
8,050,000

50,000
8,050,000
8,050,000

0.02
2.96
2.98

0.02
2.98
2.98

8,050,000
70,000
-

8,050,000
70,000
-

2.98
0.03
-

2.98
0.03
-

* ในปี 2561 บริษั ท ฯ ได้ท าการเพิ่ ม ทุ น โดยการเสนอขายหุ้ น ให้ กั บ ประชาชนทั่ ว ไปครั้งแรก ท าให้ บ ริษั ท ฯ มีทุ น จดทะเบี ย น 135,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น

1 คู่สมรสของนายธีระชัย ธีระรุจินนท์ คือ นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
2 คู่สมรสของนางพูนสิน ธีระรุจินนท์ คือ นายธีระชีย ธีระรุจินนท์
3คู่สมรสของนายสุภชาต แตงน้อย คือ นางศรีสุมล แตงน้อย
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จานวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2562
รายชื่อกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ
5. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
6. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร1

7.
8.
9.
10.

1

นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
นายสุภชาต แตงน้อย
นางดลนภา เจียมกนก
นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จานวนครั้งที่เข้าประชุม
6/6
6/6

ร้อยละ
100
100

6/6

100

6/6

100

6/6

100

5/6

83

6/6
6/6
6/6
6/6

100
100
100
100

นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร ติดภารกิจสาคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ได้
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8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจานวน 7 ท่านดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท
นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร
นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์
นายเดชา พุดขุนทด
นางสาวสุพรรณี งามเริง

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
ผู้อานวยการสายงานขายและขนส่ง
ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการสานักงาน
ผู้อานวยการสายงานผลิต
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บญ
ั ชี

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร
รายชื่อ
1. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ1
2. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ2
3. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
4. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายเดชา พุดขุนทด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นางสาวสุพรรณี งามเริง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวมทั้งสิ้น

จานวนหุ้น
2561
160,080,000
75,000
75,000
160,080,000
70,000
20,000
20,000
20,000
160,285,000

2562
160,080,000
75,000
75,000
160,080,000
70,000
20,000
20,000
20,000
160,285,000

สัดส่วน (ร้อยละ)
2561
2562
59.289
59.289
0.028
0.028
0.028
0.028
59.289
59.289
0.026
0.026
0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
59.634
59.364

* ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทาการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก ทาให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น

1 คู่สมรสของนายธีระชัย ธีระรุจินนท์ คือ นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
2 คู่สมรสของนางพูนสิน ธีระรุจินนท์ คือ นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
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บริษัทฯมีโครงสร้างองค์กรดังรายละเอียดปรากฏใน Organization Chart นี้
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ
นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

หน่วยตรวจสอบภายใน*

รองกรรมการผู้จัดการ
นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
ผู้อานวยการ
สายงานขายและขนส่ง
นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

ผู้อานวยการ
สายงานปฏิบัติการสานักงาน
นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ผู้อานวยการ
สายงานผลิต
นายเดชา พุดขุนทด
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ถุงพลาสติก
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ฟิล์มยืดห่อหุ้ม
อาหาร

ผู้อานวยการ
สายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางสาวสุพรรณี งามเริง
ผู้จัดการฝ่าย
การเงิน**
บุคลากร
ด้านกฎหมาย

* บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
** ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ทาหน้าที่เฉพาะการรับ-จ่ายเงิน ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชีและจัดทางบการเงิน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
8.3.1 เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัททาหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการ
บริษัทและบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ให้ดารงตาแหน่ง
เลขานุการบริษัท
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น CSP, CRP, EMP, BRP ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท (IOD) รวมทั้งหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท เข้ าร่วมการฝึกอบรมและการสัม มนาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ
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บริษัท และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดูรายละเอียดด้าน
คุณสมบัติ ด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ รวมถึงประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.3.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาว อรนุตร์ ใจประสาท ซึ่งดารงตาแหน่งผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบโดยตรงในการควบคุ ม ดู แ ลการท าบั ญ ชี โดยสามารถดู รายละเอี ย ดด้ านคุ ณ สมบั ติ ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า น
ประสบการณ์ รวมถึงประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจานวนครั้งที่เข้าประชุม สามารถแสดงได้
ดังนี้
ตาแหน่ง

ปี 2561



ประธานกรรมการบริษัท

60,000 บาท/ครั้งประชุม

ปี 2562
60,000 บาท/ครั้งประชุม



กรรมการบริษัท

30,000 บาท/ครั้งประชุม

30,000 บาท/ครั้งประชุม



ประธานกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/ครั้งประชุม

25,000 บาท/ครั้งประชุม



กรรมการตรวจสอบ

15,000 บาท/ครั้งประชุม

15,000 บาท/ครั้งประชุม



ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

-

-



กรรมการบริหารความเสีย่ ง

-

-



ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-

-



กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-

-

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้มีการกาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
โดยรวมไว้ไม่เกิน 3.00 ล้านบาทต่อปี สาหรับปี 2562 บริษัทไม่มีค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกจาก
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ฯจานวน 10 ท่าน ที่ได้รั บในรูปของค่าเบี้ย
ประชุม เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 2,155,000 บาท เทียบกับในปี 2561 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 2,095,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี โสตยานุรักษ์

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

ค่าตอบแทน (บาท)
ปี 2561
ปี 2562
360,000
360,000
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ค่าตอบแทน (บาท)
ปี 2561
ปี 2562
280,000
280,000

รายชื่อกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ

กรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายปิยะศักดิ์ ภูมิจิตร

กรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

กรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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
รวมทั้งสิ้น

195,000

195,000

210,000

240,000

180,000

180,000

180,000

180,000

150,000

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

2,095,000

2,155,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย
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(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัส ซึ่งได้
แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารสาหรับปีพ.ศ. 2561 และ 2562 ดังนี้
รูปแบบค่าตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และ
ผลประโยชน์อื่นๆ2

ปี 2561
จานวนราย
บาท
71
14,177,717
7
88,530
7
63,000
7
1,233,181

ปี 2562
จานวนราย
บาท
7
14,730,434
7
77,706
7
61,323
7
3,240,089

1

ค่าตอบแทนดังปรากฏในตารางเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหาร 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหารจานวน 6 ท่านและผู้จัดการฝ่ายบัญชีจานวน 1 ท่าน

2

ผลประโยชน์อื่นๆของผู้บริหาร ไม่นับรวมค่าเบี้ยประชุม (สาหรับผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท)

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ในปี 2562 นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการของบริษัทแล้ว บริษัทได้ทาประกันสุขภาพรายบุคคล
ให้แก่กรรมการของบริษัท ดังนี้
วงเงินประกันสุขภาพต่อคน
- IPD (ผู้ป่วยใน)
- อุบัติเหตุ
- OPD (ผู้ป่วยนอก)

มูลค่า
2,500
8,000
1,000

หน่วย
บาท / วัน
บาท / ครั้ง
บาท / ครั้ง

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
ในปี 2562 นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทแล้ว บริษัทได้ทาประกันสุขภาพรายบุคคล
ให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้
วงเงินประกันสุขภาพต่อคน
- IPD (ผู้ป่วยใน)
- อุบัติเหตุ
- OPD (ผู้ป่วยนอก)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

มูลค่า
2,500
8,000
1,000

หน่วย
บาท / วัน
บาท / ครั้ง
บาท / ครั้ง
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8.5 บุคลากร
8.5.1 จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานเป็นจานวนทั้งสิ้น 246 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ฝ่าย

จานวนพนักงาน (คน)
ปี 2561

ปี 2562

การขายและตลาด
ขนส่ง
บุคคล

16
3
9

16
2
7

จัดซื้อ

1

1

ควบคุมคุณภาพ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
การผลิต*
จัดเก็บและคลังสินค้า
รักษาและซ่อมบารุง
บัญชี
การเงิน

7
1
228
10
12
5
1

7
1
191
8
8
3
2

ง
รวม

293

246

* พนักงานในสายงานผลิต นับรวมพนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าว

8.5.2 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานในรูปค่าจ้าง ค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในการทางาน รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ของปีที่ผ่านมา รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบ
และชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าทาศพ การตรวจสุขภาพประจาปี และสวัสดิการเงินกู้สาหรับพนักงาน เป็นต้น
ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอนแทนรวมของพนักงานรวมทั้งสิ้น 54,607,018 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)
รูปแบบค่าตอบแทนรวมของพนักงาน
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ผลประโยชน์อื่น
รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

ปี 2561
47,759,874
141,241
1,607,584
6,622,143
56,130,843

ปี 2562
46,060,774
156,557
1,516,678
6,873,009
54,607,018
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8.5.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร โดยการกาหนดให้มีการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่เหมาะสมกับลักษณะงานและตาแหน่งงาน และให้พนักงานสามารถขอไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ หรือตามความ
จาเป็นและเห็นสมควรของหัวหน้างาน
สาหรับปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับ ได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนาไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากร มีดังนี้


ฝึกอบรมเรื่อง ระบบ ISO 9001 : 2015



ฝึกอบรมเรื่อง ระบบ GMP



ฝึกอบรมเรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



ฝึกอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ฝึกอบรมเรื่อง 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day



การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แก่พนักงานเพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
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9. การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อแนะนาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัท
ได้มีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายการกากับดูแลกิจการอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการให้ความสาคัญกับการนาไปยึดถือ
ปฏิบัติภายในองค์กร ซึ่งนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงได้มี การก าหนดหลัก การการกากับดู แลกิจการ ซึ่งเป็ นการปฏิ บั ติตามแนวทางการกากับ ดูแลกิจ การที่ ดีซึ่งกาหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 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)
9.1 การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียนที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” ดังนี้


บริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีใน
แต่ละปี และในกรณีที่มีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่ามี ความจาเป็นพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการ
พิจารณาจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
ในปี 2562 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครที่สามารถเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะได้ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาเข้าร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และในปี 2562 บริษัทไม่มีวาระใดๆ ที่คณะกรรมการจะต้องเรียกผู้ถือหุ้นเพื่อ
ประชุม บริษัทจึงไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น



บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม
ข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมได้ โดยเอกสารสาคัญที่บริษัท
จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีดังนี้
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(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
(2) สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
(3) รายงานประจาปี 2561
(4) หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานและการจ่ายเงินปันผล
(5) รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(6) รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
(7) รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจาปี 2562
(8) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(9) คาชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
(10) ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
(11) คานิยามกรรมการอิสระ
(12) ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(13) แผนที่ของสถานที่ประชุม


บริ ษั ท เผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มเอกสารส าคั ญ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.tpic.co.th) เมื่ อวัน ที่ 4 เมษายน 2562 ก่ อนวัน ประชุ มผู้ ถือ หุ้ น เพื่ อให้ ผู้ ถือ หุ้ น ได้ รับ ข้อ มูล ประกอบการ
พิจารณาในแต่ละวาระ



บริษัทไม่มีการกระทาใดๆ ที่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่จากัดสิทธิเฉพาะให้กับผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่ง
รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระ
การประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุ้นรับทราบล่วงหน้า และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามประเด็นข้อสงสัยในที่ประชุมได้
อย่างเต็มที่



บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 โดยกาหนดระยะเวลาในการเสนอรายชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
ถึง 31 มกราคม 2562 โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท



บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561
(2) การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ โดยการพิจารณาเป็นรายบุคคล
(3) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงิน
(4) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจาปี 2562



บริษัทเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยความ
โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน อย่างเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2562 บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” ดังนี้


บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระกา รประชุม
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละ
วาระ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างพร้อมเพรียงกัน
พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpic.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562



บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระเพื่ อบรรจุเป็น ระเบียบวาระการประชุ ม โดยบริษั ทได้เผยแพร่
หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpic.co.th) ซึ่ง
บริษัทได้กาหนดระยะเวลาในการเสนอวาระตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562



บริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม



บริษัทได้เปิดเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ด้วยตนเอง
ได้ โดยการฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้



บริษัทห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภายใน (รวมทั้ งคู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั งไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ ค คลดั งกล่ า ว) ใช้ข้ อ มู ล ภายในโดยมิ ชอบ (Insider
Trading) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตร
มาส และงบการเงิน ประจ าปี และควรรอคอยอย่ า งน้ อ ย 24 ชั่ ว โมงภายหลั งการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั งกล่ า วให้ แ ก่
สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย



บริษัทกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกคร้งเมื่ อมีการเปลี่ยนแปลง โดย
ในปี 2562 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท



บริษัทห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภายใน (รวมทั้ งคู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั งไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ ค คลดั งกล่ า ว) ใช้ข้ อ มู ล ภายในโดยมิ ชอบ (Insider
Trading) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตร
มาส และงบการเงิ น ประจ าปี และควรรอคอยอย่ า งน้ อ ย 24 ชั่ ว โมงภายหลั งการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั งกล่ า วให้ แ ก่
สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ในปี 2562 บริษัทมีนโยบายเคารพและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้กาหนดให้
พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กากับดูแลการดาเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีผลการดาเนินงานที่ดี รายงานข้อมูล
ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้โดยมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ ไม่
แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
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พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง บริษัทจึงกาหนดนโยบายให้มีการ
ปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติคือ เคารพใน
เกียรติ ศักดิ์ศรี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่งตั้งและ
โยกย้ายบนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสม กาหนดค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่าเสมอ อาทิ การอบรมสัมมนา การฝึกอบรม ซึ่งให้โอกาสแก่พนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง
รวมถึงการหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่พนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน
และกาหนดวิธีแก้ไขเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทางานร่วมกัน
คู่แข่ง : บริษัทมุ่งดาเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นนาในธุรกิจ ภายใต้ การแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดหลักการปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อ ประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งทาลายชื่อเสียงคู่แข่ง และไม่
กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม ซึ่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์และบริการที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทนั้น เพียงพอต่อความสมารถในการตัดสินใจ และหากลูกค้าไม่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการอันไม่เป็นที่พึงพอใจ บริษัทจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาจากสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่
เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน แก้ไข และนาไปปรับปรุงหรือพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจากลูกค้าทุกส่วน จะถูกเก็บรักษา
และไม่นาไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบธรรม
เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด และจะแจ้งให้เจ้าหนี้ได้ทราบหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่
ได้ตกลงกันไว้
ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยื นสืบไป บริษัทจึงได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่ง บริษัทมีนโยบายการประกอบธุรกิจโดย
คานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บั งคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด นโยบาย
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจนและยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานของ
บริษัทมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่
บริษัท เข้าไปดาเนินธุรกิจ ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมอย่างสม่าเสมอ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆกับ
ชุมชนรอบพื้นที่บริษัท และตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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หน่วยงานของรัฐ : บริษัทมุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกาหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทจะ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบีย บต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี
นอกจากนี้ บริษัทยังได้กาหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับ พนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้


ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิ ทธิภาพการทางานให้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท



ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษัทโดยเคร่งครัด



ให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท



มีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้ อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนาไปสู่ความ
เสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท



เคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงาน และต่อบริษัท



หลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทาให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้ง
ต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที



ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือทาธุรกิจ
แข่งขันกับบริษัท



ปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค



รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด



รายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรือ
ชื่อเสียงของบริษัท



รักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง
สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลสาคัญและสารสนเทศของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่าน
ช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและมิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรับข้อมูลได้อย่าง
เท่าเทียม
ในปี 2562 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpic.co.th) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ดังนี้


โครงสร้างผู้ถือหุ้น



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)



รายงานประจาปี



หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน) | 46



มิตที่ประชุมผู้ถือหุ้น



คณะกรรมการและผู้บริหาร



ประวัติองค์กร



วิสัยทัศน์และพันธกิจ



ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ข้อบังคับของบริษัท



หนังสือบริคณห์สนธิ



หนังสือรับรองบริษัท



กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย



นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี



นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น



นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด



นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมต่างๆ



นโยบายการทารายการที่เกี่ยงโยงกัน



งบการเงินรายไตรมาสและรายปี



ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลที่สาคัญของบริษัท ตอบข้อซักถาม รับแจ้งข้อมูลต่างๆ และเป็น
ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (นักลงทุนสัมพันธ์)
โทรศัพท์ : 02-191-8288-89 ต่อ 203
โทรสาร : 02-191-8290
อีเมล์ : apirat.te@tpic.co.th

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในแบบเสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) และรายงานประจาปีของบริษัท ดังนี้


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สิบบัญชีให้บริการ



บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย



จานวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุม



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน



ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ



งบการเงินประจาปี และบทวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้


บริษัทมีกรรมการจานวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาเป็นเวลานาน
(1) ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ
(2) แบ่งเป็น กรรมการเพศชายจานวน 7 ท่าน และกรรรมการเพศหญิงจานวน 3 ท่าน
(3) ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ เป็ น ผู้ บ ริห ารจ านวน 3 ท่ าน กรรมการที่ ไม่ เป็ น ผู้ บ ริ ห ารจ านวน 3 ท่ าน และ
กรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระจานวน 4 ท่าน ซึ่ง
เป็นไปตามกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่กาหนดให้มี
จานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรรมการทั้งหมด และต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3
ท่าน (สามารถดูรายละเอียดของกรรมการได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี”)



คณะกรรมการของบริษั ท เห็ น ว่า กรรมการอิ สระทั้ ง 4 ท่ าน มี คุณ สมบั ติ ที่ เป็ น ไปตามข้อ ก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากั บหลักทรัพ ย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย และเหมาะสมกั บ
ลักษณะการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัท



ข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งใน
สาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้”
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้
เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในปี 2561 มีจานวน 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่านไม่มีกรรมการท่านใดที่ดารงตาแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง



คณะกรรมการของบริษัท ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นสาคัญ จึงกาหนดให้มี
การพิจารณาการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างละเอียด ว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความไม่เป็นกลางเกิดขึ้น
ในปี 2562 ไม่ มี ก รรมการท่ า นใดที่ ด ารงต าแหน่ งกรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย นมากกว่ า 5 บริ ษั ท และไม่ มี
กรรมการบริหารท่านใดที่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ดังนั้น กรรมการแต่ละท่าน
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และเพียงพอ



คณะกรรมการของบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท (สามารถดูรายละเอียดของเลขานุการบริษัทได้ในหัวข้อ “รายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทาบัญชี”)
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บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อความโปร่งใสและความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ย่อยมีความเป็นอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ ประธานคณะกรรมการไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็นประธานหรือเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทได้กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่าง
ชัดเจน (สามารถดูรายละเอียดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”)



คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมี
ความเป็นอิสระและกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้
มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดาเนินการในเรื่องดังกล่ าวเป็นประจาในการ
ประชุมคณะกรรมการ



บริษัทกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจาทุก 3 เดือน และสามารถเรียกประชุมพิเศษเพื่อพิจารณา
ประเด็นสาคัญได้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ทาการแจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบก่อนการประชุมด้วยการส่งหนังสือ
เชิญประชุมล่วงหน้า
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการกาหนดวาระที่ชัดเจน นาส่ง
เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และในกรณี
ที่กรรมการต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มจากเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลา



รายงานการประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ วัน เวลาที่เริ่มและจบการประชุม สถานที่ประชุม
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระ สาระสาคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็น
และความเห็นที่สาคัญของคณะกรรมการ มติที่ประชุม ผู้บันทึกรายงาน และผู้รับรองรายงาน ซึ่ง บริษัทได้จัดเก็บ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการไว้อย่างดี สามารถตรวจสอบหรือสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการ



บริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานประจาปีของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของบริษัท



บริษัทกาหนดให้มีการเสนอเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อขออนุมัติทุกปี
โดยพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ ด้วยหลักเกณฑ์ที่มี
ความเหมาะสม อิงข้อมูลจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้อง
ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่
ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการ
แนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
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บริษัทจัดให้มีช่องทางสาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ โดยสามารถส่งจดหมาย แจ้งข้อมูล
หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทได้ที่เลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทจะคัดกรองเรื่องดังกล่าวก่อน
เสนอให้คณะกรรมการแต่ละท่านได้รับทราบ



บริษัทนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบเท่านั้น ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา
ผู้บริหารเหล่านี้มิได้นาข้อมูลภายในของบริษัท ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวในการซื้อขายหลักทรัพย์

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทน ซึ่ ง
คณะกรรมการแต่ละชุด จะมีขอบเขตอานาจหน้าที่เฉพาะ เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การบริหาร
และดาเนินกิจการให้เป็นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายละเอียดของคณะกรรมการของบริษัท มีดังนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 10 ท่าน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน) ดังนี้
รายชื่อ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุกรักษ์
2. นายวีระศักด์ พรหมมาศ
3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร
4. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
5. นายธีระชัย ธีระรุจินนนท์
6. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
8. นางดลนภา เจียมกนก
9. นายสุภชาต แตงน้อย
10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
1) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผู้นา และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็น ไปต าม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3) มีหน้าที่กาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบาย ทิศทางการดาเนินงานของบริษัท และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่าย
บริหารดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศร ษฐกิจสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่นยืน
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4) กาหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาปี
5) ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล ให้ ฝ่ า ยจั ด การด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามนโยบายและงบประมาณที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
6) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระสาคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
7) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
8) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการ
ปฏิบัติงาน
9) กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนด
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล
10) กากับดูแลให้มีการดาเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
11) กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
12) พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการบริหาร การ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
13) กาหนดอานาจและระดับการอนุมัติในการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้
คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทาเป็นคู่มืออานาจดาเนินการ และให้มี
การทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
15) ดาเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
17) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อ ผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
18) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่องสาคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19) มีอานาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนาให้อนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
20) กากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
21) มีอานาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จาเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของ
บริษัท
22) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ทั้งนี้การมอบอานาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอานาจนั้นต้องไม่มีอานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความ
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ขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความความหมายตามที่กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน


เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความรับเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน


การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น



การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท



การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน



การออกหุ้นใหม่เพื่อชาระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน



การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจานวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น



การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท



เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการ
ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
23) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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9.2.2 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 6 คน ดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร
นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท
นางสาวฐิตพร ประทีปรัตน์
นายเดชา พุดขุนทด

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
1) จัดทาและนาเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจาปี กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ
ประจาปี และอานาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2) รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3) รับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และกาหนดตาแหน่งหน้าที่ของ
บริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อดาเนินการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรคณะ
กรรมการบริหาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4) มีอานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดาเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จาก
สถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เพื่อการทาธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่ อ
ประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษั ท ภายในวงเงินที่กาหนด ทั้งนี้ การกระทาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย
5) กาหนดโครงสร้างองค์กรและอานาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การ
โยกย้าย การฝึก อบรม และการเลิกจ้ างพนัก งานของบริษั ทที่ เป็น คณะผู้บ ริห าร หรือ ผู้บ ริหารระดับ สูง โดยมอบหมายให้
กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอานาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6) กากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
7) มีอานาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ
หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย
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หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อ ย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการ
ดาเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 3 ท่าน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน) ดังนี้
รายชื่อ
1. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ
2. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

โดยมีนายณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศและ
นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่ มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งนายวีระศักดิ์ พรหมมาศ จบ
การศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ และนายไพบูลย์ อรุณประสบสุข จบการศึกษาปริญญาโท
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (สามารถดูประวัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 1)
จานวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2562
รายชื่อกรรมการ
1. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ
2. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

จานวนครั้งที่เข้าประชุม
4/4
4/4
3/4

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี
2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบ
ทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นสิ่งสาคัญ พร้อมทั้ งนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการ
ควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนก
ตรวจสอบระบบงานภายใน
3) สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ดาเนินการตรวจสอบ
บัญ ชี ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจและความรับผิดชอบในการคัดเลือก
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ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และกากับดูแลการทางานของสานักงานสอบบัญชี หรือการดาเนินการตรวจสอบอื่นใด บริการ
สอบทานหรือการให้ความเชื่อมั่นสาหรับบริษัทของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
5) ผู้ตรวจสอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอานาจในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นสาหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดยผู้
ตรวจสอบบัญชี
6) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คาแนะนาต่ อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ผู้
ถือหุ้นประจาปีเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี
7) ประชุ ม หารื อ ร่ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี ต ามความเหมาะสม เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและข้ อ จ ากั ด ในการ
ตรวจสอบ รวมถึงการดาเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจากัดนั้นๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความ
เสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สาคัญและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องดาเนินการแก้ไขความขัดแย้งใดๆ ระหว่างผู้บริหารกับ ผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
รายงานทางการเงิน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8) ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์ใดๆ หรือบริการใดๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับ
บริษัท ตลอดจนความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบบัญชี
9) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการบั ญชี และนโยบายบัญ ชี และการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญ
เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่สาคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทาง
การเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว
10) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
11) สอบทานและอนุ มัติ ห รือให้ สั ตยาบัน ในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษั ท กั บ บุค คลที่ เกี่ย วข้อ ง ซึ่ งเป็ น ธุรกรรมที่ ถู ก
กาหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
12) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
13) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
15) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
16) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจาเป็น
17) ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คาปรึกษาในกรณี
จาเป็น
18) จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
และระบบการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
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19) ให้ เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุ ก ารบริษั ท เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ข้ อ มู ล ต่ างๆที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องการ
20) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อม
ทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
21) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
22) ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิน และ
ผลการดาเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
ที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็น ต้ น ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท เพื่ อด าเนิน การปรับ ปรุงแก้ ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
กระทาดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23) กากับดูแลจัดทานโยบาย แนวปฏิบัติ และโครงการด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบและ
ปฏิบัติตาม
24) ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือ
ประเด็นอื่น โดยทาให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมี การดาเนินการติดตามที่เหมาะสม และ
เปิดเผยช่องทางรับเรื่องร้องเรียนใน Website และให้รายงานคณะกรรมการถึงข้อร้องเรียนต่างๆ
25) ในกรณีจาเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท
26) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 6 คน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน)
ดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร
นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร
นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท
นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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จานวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2562

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อกรรมการ
นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร
นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร
นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท
นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

จานวนครั้งที่เข้าประชุม
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) กาหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2) กาหนด ทบทวนและพัฒนานโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3) ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4) กากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ
6) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกาหนด
แนวทางการกาหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
7) พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ
เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชั่น การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภายใน (Management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
8) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สาคัญ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
9) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณา หารือ และดาเนินการใดๆ ให้
สาเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 4 คน (ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 2 ท่าน) ดังนี้

1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร
นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จานวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
ในปี 2562
ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1
1/1
1/1
1/1

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.

นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร
นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(1) ด้านการสรรหา
1) กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของจานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมี
ตาแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี
3) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
4) กากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัททุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
5) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(2) ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1) จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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2) กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
โดยการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัท ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
3) พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนประจาปีของกรรมการ
4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คาชี้แจง ตอบคาถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปีของบริษัท
6) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานต่างๆ ต้องรายงานหรือนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
ด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน และนาเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท โดยในขั้นตอนของการสรรหาดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการถือเป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1) คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่ นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กาหมายกาหนด
2) การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ
ข. ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะคนจะใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ ทั้ งหมดตาม (ก) เลื อ กตั้ งบุ ค คลคนเดี ย วหรือ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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กรรมการอิสระ
บริษัทคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สามคน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3) ไม่ เป็ นบุ คคลที่ มีความสัม พัน ธ์ท างสายโลหิ ต หรือโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิด า
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริห ารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสิน ทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีก ารค านวณมู ลค่ าของรายการที่ เ กี่ ยวโยงกั นตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคา
ขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ป ระกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขัน ที่ มีนั ยกับ กิจการของบริษั ท หรือบริษัท ย่อ ย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับ เงิน เดื อนประจา หรือ ถือ หุ้ น เกิ น ร้อยละหนึ่ งของจ านวนหุ้ น ที่ มี สิท ธิอ อกเสี ยงทั้ งหมดของบริษั ท อื่ น ซึ่ ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษั ทฯ โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัทจัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่
แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการ
ให้ ความเห็ นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนั ดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ ง
กรรมการอิสระด้วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณ สมบัติไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ
ในรอบปี 2562 กรรมการอิสระทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ จึงไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
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9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัท
เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระ
เพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย
คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้


เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ



ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ



ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต



ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่



ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสานักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่สานักงาน
ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่
และพ้นโทษจาคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
ก. การกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข. การกระทาโดยทุจริต หรือการทาให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
ค. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต
ง. จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสาคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสาคัญที่ควรบอกให้
แจ้ง
จ. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการ
ฉ้อโกงประชาชน



ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่
อยู่ระหว่างถูก ดาเนิ นคดีอั น เนื่อ งจากกรณี ที่ ห น่ วยงานดั งกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่ อยู่ ระหว่างถู กหน่ วยงาน
ดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่า
ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจาคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้
เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทาให้
เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า



ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจาคุกหรือ
พ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
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ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปี
นับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน



ไม่มีพฤติกรรมกระทาการ หรือละเว้นกระทาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทา
ธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุน้ ได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตน
หรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ



ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจ
ทาให้สาคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทา
เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทาหรือละเว้นการกระทาอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์
ได้ว่าโดยตาแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือ
การขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น

ทั้งนี้ การทาธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การ
ได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะอื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สจุ ริต เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้เป็นประการอื่น
ก. ธุรกรรมที่มิได้กระทาในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสาคัญ หรือมีลักษณะไป
ในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
ข. ธุรกรรมที่ ไม่ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
เกี่ยวกับการทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือการทารายการที่ มีนัยสาคัญ ที่ เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน


ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุ นในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าว

จานวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในปี 2562 บริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มครอบครัว ธีระรุจินนท์ ซึง่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน) | 63

การเลือกตั้งกรรมการและวาระการดารงตาแหน่ง
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้


ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง



ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ
หลาย ๆ คน ตามแต่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็ นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย
คะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
แบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้ งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ.
มหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)



ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้



กรรมการของบริษัท ที่จะไปดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท

ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้า จานวนกรรมการ
บริษัทที่ จะแบ่งออกให้ ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่ สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัท ซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระ
ไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตาแหน่งที่ว่างในการประชุม คณะกรรมการ
บริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
บริษัทที่ตนแทน กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งจะเลือกตั้งให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว
กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
ง. ที่ประชุมมีมติให้ออก
จ. ศาลมีคาสั่งให้ออก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พร้อมแนบประวัตยิ ่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน บริษัทจึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อั กษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล
บริษัทให้ความสาคัญกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ความซื่อสัตย์สุจริตในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่ างเท่า
เทียมกัน และทันท่วงที บริษัท จึงได้กาหนดระเบี ยบการกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบี ยบการซื้อขายหลักทรัพ ย์ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ เกี่ยวกับหลักทรัพย์และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุป
สาระสาคัญได้ดังนี้


กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในและข้อมูลที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ที่มี
สาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อันนามาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น



กรรมการ ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย และจากัดการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ในช่วงเวลาที่กาหนด

บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดาเนินงานที่ สาคัญของบริษัท ให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดย
ผ่านสื่อและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของบริษัท
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง
เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนี้
1) บริษัทกาหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้ อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2) บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
และมี ผ ลต่ อการเปลี่ย นแปลงราคาหลั ก ทรัพ ย์ บ ริษั ท ซึ่ งยั งไม่ ได้เปิ ด เผยแก่ส าธารณชน เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องตนเองและ
ผู้เกี่ยวข้อง
3) บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะการเงินหรือ
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ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าว
ต่อสาธารณชนแล้ว
4) บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทาและนาส่งภายใน 30 วันทาการภายหลังเข้ารับตาแหน่ง
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งต่อคณะกรรมการหรือผู้
ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
5) บริษัทกาหนดให้กรรมการ จัดทาและนาส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท
6) บริษัทกาหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทาข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจาปี
7) บริษัทให้ความสาคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทาให้ผลประโยชน์
ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อ
พึงปฏิบัติในการทางาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
8) บริษั ท ให้ ความส าคั ญ ในการรั ก ษาสารสนเทศที่ เป็ น ความลั บ ของลู ก ค้ า โดยไม่ น าสารสนเทศดั งกล่ าวมาใช้ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกาหนด
9) บริษัทให้ความสาคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ
10) กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทางานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่าง
การเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้น
จะต้องทาสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย
แล้วแต่กรณี
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9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีรอบปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,900,000 บาท แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2562 จานวน
1,000,000 บาท และค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินสาหรับไตรมาส ไตรมาสละ 300,000 บาท ซึ่งผ่านการพิจารณา
อนุมัติในที่ประขุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 แล้ว และเป็นจานวนเงินเท่ากันกับ ค่าตอบแทน
การสอบบัญชีรอบปี 2561
รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด มีดังต่อไปนี้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจานวน 5 ปี ปีพ.ศ. 2558 – 2562)
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2803
3425
5389
6947

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ในปี 2562 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ
บัญชี เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น รวมเป็นจานวน 46,165 บาท เทียบกับในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ
บัญชีรวมเป็นจานวน 57,485 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
ผู้สอบบั ญ ชีต ามรายชื่อ ที่เสนอมานี้ ไม่มี ความสัม พั นธ์ห รือส่ วนได้ เสียกั บ บริษั ท ผู้บ ริห าร ผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่ หรือผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน
สานักงานผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ในปี 2562 บริษัทมีการดาเนินงานที่สาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจ ตามแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมซึ่งกาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1) การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย


ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียนที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 5 หมวดได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท

2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อ
บริษัทในระยะยาว


หลีก เลี่ยงการด าเนิ นการที่ อาจก่อให้เกิด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีค วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มี กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญ อย่าง
ครบถ้วน



ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน



ไม่สนับสนุนการดาเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์



จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือ สามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่
ชักช้า รวมถึงมีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น



รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และ
การให้สินบนในทุกรูปแบบ

3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ในปี 2562 บริษัทไม่มีการกระทาใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยคานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของ
บุคคล รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลทั้งชายและหญิงของพนักงานทุกระดับใดเป็นการพิเศษ (Non-Discrimination)


บริษัทปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อลูกจ้างทั้งชายและหญิง และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ทั้งในเรื่องการจ้าง
งาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลิกจ้าง หรือการให้ออกจากงาน อย่างถูกต้องและเป็นธรรม



บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้าง ไม่มีการกระท าอันเป็นการละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หรือ
คุกคาม ขมขู่ในลักษณะใดๆ



บริษัทไม่มีคดีความเกี่ยวกับแรงงาน

4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
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ในปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อประโยชน์สูงสุด
ในการบริโภคสินค้าของลูกค้า
(1) การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า


บริษัทกาหนดให้ลูกค้าทาแบบประเมินความพึงพอใจในการบริโภคสินค้าของบริษัทฯ 2 ครั้งต่อปี โดยนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

(2) การพัฒนาบุคลากร


บริษัทสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ มีความตั้งใจ และความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งและระดับงาน



บริษัทส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ โดยการ
จัดอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้จากทั้งนอกและในองค์กร และรวมถึงการพัฒ นาบุคลากรเข้ารับการอบรม
หลักสูตรภายนอกบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต

(3) การพัฒนาสินค้า


บริษัทรับคาร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าจากลูกค้าทุกราย โดยนาคาร้องเรียนดังกล่าวมาวิเคราะห์และ
หาวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้า

(4) การดาเนินกิจการด้วยหลักความเป็นธรรม


บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ถูกต้อง และเชื่อถือได้



บริษัทเก็บข้อมูลของลูกค้าทุกรายเป็นความลับ และจากัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น



บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(5) การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า


บริษัทเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านหลายช่องทาง เช่น จดหมาย e-mail และโทรศัพท์ เป็นต้น

5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
(1) ด้านสังคม


ร่วมอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติใน “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562” เมื่อวันที่ 12
มกราคม 2562 ณ ที่ ท าการองค์ ก ารบริห ารส่ว นตาบลบางแม่ น าง อาเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุ รี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความสาคัญของตนเอง ซึ่งมีเด็กเข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 1,000 คน



ร่วมกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจาปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2562 ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งในพิธีงาน ได้มีการ
มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดบวรมงคลและโรงเรียนศิริมงคล
ศึกษา



ร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2562 ณ วัดใหญ่ สุวรรณาราม ตาบลท่าราบ อ าเภอเมือ งเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุ รี เพื่ อเป็ นการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีให้คงอยู่ต่อไป
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จัดโครงการ “บูรณะและบารุงรักษาวัดพระนอน” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ วัดพระนอน ตาบลบางแม่
นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่
ชุมชนต่อไป

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
(1) ด้านกฎหมาย


บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

(2) ด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัทสนับสนุนให้พนักงานลดการใช้กระดาษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรโลก โดยการนากระดาษที่ใช้แล้ว นา
กลับมาใช้ใหม่ การบันทึกรายงานต่างๆเป็น e-file และการส่งเอกสารต่างๆภายในบริษัทผ่านทาง อีเมล์



บริษัทสนับสนุนให้ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า นากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีกระบวนการตรวจวัด
คุณ ภาพน้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ โดยการเก็บตัวอย่างไปตรวจวัดหาค่ามาตรฐานและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง

(3) ด้านความปลอดภัย


บริษัทจัดให้มีสถานที่ทางานที่ปลอดภัย เหมาะสมและได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะอนามัยทั่วบริเวณบริษัทฯ



บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีพนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้

7) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทนาแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ ความสามารถ
ในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม


บริษัทสารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้ เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทางานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาส
ในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ



บริษั ท เปิ ดเผยนวั ตกรรมที่ ค้น พบในสิ่งที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อสั งคมและสิ่งแวดล้ อ ม เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ธุรกิ จและ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม



บริษัทวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดาเนินการ
ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อ สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่ การสร้าง
ผลกาไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

8) การจัดทารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทจะดาเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย
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บริษัทจัดทารายงานเปิดเผยการดาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่คลอบคลุมการดาเนินการด้านธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม



บริษัทจัดทาข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล
โดยสะดวก
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้าน
การเงิน การบริหาร การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้น
ให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of
Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
อีกทั้ง บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบมีประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กาหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง การประเมิน และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปั จจัยภายใน เพื่อนาไปถือปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กรและใช้ควบคุมความเสี่ยงองค์กร
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง
3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูล
จากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ
1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
2) ด้านการบริหารความเสี่ยง
3) ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5) ด้านระบบการติดตาม
ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับ
การดาเนินงานธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสานักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีระบบ
ควบคุมภายในเรื่องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังกาหนดนโยบายเพื่อเพิม่ ความระมัดระวังในการทาธุรกรรมดังกล่าว โดยพิจารณาอนุมัติการทาธุรกรรม
ในอนาคต จะถูกพิจารณาจากผู้ที่ไม่มสี ่วนได้เสีย เป็นพิเศษในธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญเรื่อง
การกากับองค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มาก
ขึ้น
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมิได้มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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11.3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี
ไอ วี แอล จากัด ซึ่งเป็นบริษัทภายนอก และมีความเป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และมีนางสาววัลดี สีบุญเรือง
เป็ น หั ว หน้ าผู้ ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท โดยมี คุ ณ สมบั ติ แ ละหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบดั งรายละเอี ย ดในเอกสารแนบ 3
(รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า นางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นผู้มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติ ประวัติการ
ทางานที่เหมาะสม และประวัติการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแก่การทาหน้าที่ตรวจสอบระบบภายในของบริษัทได้อย่างอิสระ
และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
11.3.2 หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทแต่งตั้งนายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายขายและขนส่ง เป็นหัวหน้างานกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน และมีประวัติการทางานที่เหมาะสม โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท)
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 กลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทมีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทารายการกับกรรมการ
ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความ

ลักษณะความสัมพันธ์

ขัดแย้ง

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและสัดส่วนการถือ
ครองหุ้นในบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัด ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

กรรมการของ
บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก
(1994)

ถือครองหุ้นใน บจก.อาหารไทย

บริษัท อุตสาหกรรม

1. นายสงวน ธีระรุจินนท์

ไม่ใช่

66,000 หุ้น (ร้อยละ 20.00)

อาหารไทย (1964) จากัด

2. นางเพ็ญ ธีระรุจินนท์

ไม่ใช่

66,000 หุ้น (ร้อยละ 20.00)

ใช่

24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)

ไม่ใช่

24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)

ใช่
ใช่
ใช่

24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)

3. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
4. นางศรีสุมล แตงน้อย
5. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์
6. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์
7. นางดลนภา เจียมกนก
นายธีระชัย
ธีระรุจินนท์

24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)

เป็ น กรรมการ / ประธานกรรมการบริห าร / กรรมการผู้ จั ด การ และเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริษั ท ไทย
อุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือครองหุ้นทางตรง
เป็นจานวน 160,080,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.29 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้ น
ทางอ้อ มโดยนางพู นสิน ธีระรุจินนท์ เป็น จานวน 75,000 หุ้ น คิด เป็ น ร้อยละ 0.03 ของจ านวนหุ้ น
ทั้งหมดของบริษัท
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12.2 รายละเอียดการทารายการระหว่างกัน
ในปี 2562 บริษัทมีการทารายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทารายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภท
ได้ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะของรายการ

มูลค่า

ประเภท
รายการ

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย

ซื้อสินค้าประเภทถุงพลาสติก ชนิดสั่งทาพิเศษ จาก

รายการ

(1964) จากัด

บริ ษั ท ไทยอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก (1994) จ ากั ด

ธุรกิจปกติ

(พันบาท)
2560

2561

1,022.85

823.63

ความจาเป็น และความสมเหตุสมผล
2562
3,540.38 บริ ษั ท จ าหน่ า ยถุ งพลาสติ ก ให้ กั บ บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมอาหารไทย
(1964) จ ากั ด ทั้ งถุ ง ขนาดทั่ ว ไปและถุ งชนิ ด สั่ งท าพิ เศษพิ ม พ์ 4 สี

(มหาชน)

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่ผสมวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สิน ค้าเกษตร (ไม่มี การผสมเม็ ดรีไซเคิล ) จึ งมี ความปลอดภั ย และมี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้คงค้าง

554.64 คุณภาพที่เหมาะสมต่อการใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าพืชเกษตร ซึ่งราคา
จาหน่าย เป็นราคาตามสัญญา อ้างอิงราคาตลาดที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิ จ ารณารายการที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างบริษั ทกั บ บุ คคลที่ อาจมีค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการขาย
สิ น ค้ าตามราคาตลาด มี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป็ น ประโยชน์ กั บ
บริษัท

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย

ขายเศษกระสอบบรรจุผลิตภัณฑ์

(1964) จากัด

รายการ

81.75

67.17

71.70

ธุรกิจปกติ

บริษัทซื้อเศษกระสอบที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าพืชเกษตรจากบริษัท
อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัด เพื่อนามาบรรจุสินค้าสาเร็จรูป
ในลักษณะแพ็ครวมลูกละ 30 กิโลกรัม สาหรับจัดส่งโดยรถขนส่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเจ้าหนี้คงค้าง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

13.95

ให้กับลูกค้าของบริษัททั่วประเทศ ซึ่งบริษัทจัดซื้อเศษกระสอบ
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะของรายการ

มูลค่า

ประเภท
รายการ

(พันบาท)
2560

2561

ความจาเป็น และความสมเหตุสมผล
2562
ดังกล่าว ในราคารับซื้อเศษพลาสติกตามราคาตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจาเป็นเนื่องจาก
บริษัทต้องจัดหากระสอบมาบรรจุสินค้าสาเร็จรูปเป็นแพ็ครวมสาหรับ
การจัดส่ง ดังนั้นการซื้อเศษกระสอบดังกล่าว เป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผล และราคาที่ซื้อเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย
(1964) จากัด

รับ จ้ างกระจายสิ น ค้ า (เป็ น ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ าให้ รายการธุรกิจ 10,471.4 10,060.4 10,065.4 บริษัทมีความจาเป็นต้องว่าจ้างผู้รับจ้างขนส่ง เพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้า
บริ ษั ท ไทยอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก (1994) จ ากั ด สนับสนุนปกติ

ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด บริษัทจึงว่าจ้างให้บริษัท อุตสาหกรรม

(มหาชน)

อาหารไทย (1964) จากัด ซึ่งมีรถจัดส่งจานวนมาก เพื่อดาเนินการ
จั ด ส่ ง ให้ และทางบริ ษั ท อุ ต สาหกรรมอาหารไทย (1964) จ ากั ด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเจ้าหนี้คงค้าง

1,768.45 สามารถกระจายสินค้าได้ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในใบจัดส่ง เนื่องจาก
กลุ่มลูกค้าของทั้งบริษัทและบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
จากัด เป็นกลุ่มเดียวกันและเส้นทางในการจัดส่งเป็นเส้นทางเดียวกั น
ซึ่งอัตราค่าจัดส่งเป็นอัตราตามระยะทางและเทียบเท่าอัตราตลาดที่
บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดส่ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิ จ ารณารายการที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างบริษั ทกั บ บุ คคลที่ อาจมีค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการข้างต้ นมีความจาเป็น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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ลักษณะของรายการ

มูลค่า

ประเภท
รายการ

(พันบาท)
2560

2561

ความจาเป็น และความสมเหตุสมผล
2562
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ต้ อ งจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า ทั้ ง ในกรุ ง เทพ และ
ต่างจั งหวัด ซึ่งบริษั ท อุต สาหกรรมอาหารไทย (1964) จากั ด มี รถ
จัดส่งจานวนมาก และใช้ สาหรับจั ดส่งผลิตภั ณ ฑ์ พืช เกษตรอยู่แล้ ว
รายการดั ง กล่ า วจึ ง มี ค วามจ าเป็ น และสมเหตุ ส มผล และอั ต รา
ค่าบริการจัดส่งเป็นอัตราค่าบริการปกติทั่วไป เทียบเคียงได้กับอัตราที่
บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกให้จัดส่งสินค้า
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้เปรียบเทียบอัตราค่าขนส่ง
ทุกไตรมาสของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัดกับอัตรา
ค่าขนส่งของบุคคลภายนอก และกรณีมีการปรับอัตราค่ าจัดส่ง อัตรา
ค่ า จั ด ส่ ง ใหม่ จ ะต้ อ งเที ย บเคี ย งตามอั ต ราตลาดและสามารถ
เปรียบเทียบกับผู้รับจ้างขนส่งรายอื่นๆได้

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย

ค่าสินค้าเสียหายจากการจัดส่ง

(1964) จากัด

รายการธุรกิจ

42.21

52.78

49.39

สนับสนุนปกติ

เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได้ จ้ า งให้ บ ริ ษั ท อุ ต สาหกรรมอาหารไทย (1964)
จากั ด เป็น ผู้รับจ้ างกระจายสิน ค้าให้ บริษั ท และตามสั ญ ญารับ จ้าง
กระจายสินค้ าได้ระบุ ให้ปรับค่าใช้จ่ายในกรณี ที่ผู้รับจ้างปฏิบั ติงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้คงค้าง

-

ผิ ด พลาดในราคาตลาดของสิ น ค้ า นั้ น ๆ ดั ง นั้ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว น
ดังกล่ าวจึ งเป็ น ค่า ปรับ ศู น ย์ กระจายสิ น ค้ าจากการรั บ จ้างกระจาย
สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจ้างกระจายสินค้า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิ จ ารณารายการที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างบริษั ทกั บ บุ คคลที่ อาจมีค วาม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะของรายการ

มูลค่า

ประเภท
รายการ

(พันบาท)
2560

2561

ความจาเป็น และความสมเหตุสมผล
2562
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เพื่อ
ชดเชยค่าสินค้าเสียหายจากการจัดส่งตามสัญญารับจ้างกระจายสินค้า
จากบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัด รายการดังกล่าวจึง
มีความสมเหตุสมผล และจานวนเงินชดเชยเป็นไปตามสัญญารับจ้างที่
ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้กาชับฝ่ายบริหาร
ของบริษัทให้เพิ่มความระมัดระวังในการจัดส่งสินค้าของบริษัทด้วย

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย
(1964) จากัด

ทาบันทึกข้อตกลงการใช้พนักงานขายร่วมกัน

รายการธุรกิจ
สนับสนุนปกติ

-

-

-

เนื่องจากบริษัทมีการจาหน่ายสินค้าทั่วประเทศ และบริษัทมีพนักงาน
ขายสาหรับรองรับคาสั่งซื้อและเก็บชาระค่าขายในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล บริษัทจึงทาสัญญาว่าจ้างโดยตรงกับพนักงานขายของ
บริษั ท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัด เพื่ อท าหน้ าที่รับ ค า
สั่งซื้อและเก็บชาระค่าขายของลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทจะ
จ่ายในลักษณะของค่าคอมมิชชั่นคิดตามจานวนเงินที่เก็บชาระได้ ใน
ขณะเดียวกันพนักงานของบริษัทก็ให้บริการรับคาสั่งซื้อและเก็บชาระ
ค่า ขายของลู ก ค้ าที่ อ ยู่ ในกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑลให้ บ ริษั ท
อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัดด้วยเหมือนกันและพนักงาน
ของบริษัทจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่นคิดตามจานวนเงินที่เก็บชาระ
ได้ โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทจ่ายให้ทั้งพนักงานของบริษัทเอง
และพนักงานขายของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัด
จะเป็นอัตราเดียวกัน รวมถึงอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัท อุ ตสาหกรรม
อาหารไทย (1964) จากัด จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทและพนักงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน) | 78

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะของรายการ

มูลค่า

ประเภท
รายการ

(พันบาท)
2560

2561

ความจาเป็น และความสมเหตุสมผล
2562
ของบริษั ท อุ ตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากั ดเอง ก็เป็ น อัต รา
เดียวกันด้วย ซึ่งการใช้พนักงานร่วมกันดังกล่าว ทาให้บริษัทสามารถ
เกิดการประหยัดต้นทุน (Economy of Scale) ได้ ประกอบกับฐาน
ลูก ค้าโดยส่ วนใหญ่ ของบริษั ท และบริษั ท อุ ต สาหกรรมอาหารไทย
(1964) จากั ด เป็ น ลูก ค้าในตลาดสดต่าง ๆ ซึ่ งจะเป็ นกลุ่ม เดีย วกั น
และจะมี ก ารซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท
อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัดด้วยเหมือนกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิ จ ารณารายการที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างบริษั ทกั บ บุ คคลที่ อาจมีค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นประโยชน์กับบริษัทและบริษัท
อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัด จากการทาบันทึกข้อตกลงที่
จะยินยอมให้ใช้พนักงานร่วมกัน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และทั้งสองบริษัท
ได้ประโยชน์จากการดาเนินการร่วมกันดังกล่าวด้วย

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย
(1964) จากัด

ซื้อรถบรรทุกจานวน 2 คัน

รายการเกี่ยวกับ

-

-

1,485.98 เนื่ อ งจากบริษั ท ไม่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ ง านรถบรรทุ ก 2 คั น

(รถบรรทุ ก 6 ล้ อ 1 คั น และรถบรรทุ ก 10 ล้อ 1 สินทรัพย์และ

ได้แก่ รถถบรรทุก 6 ล้อ จานวน 1 คัน และรถบรรทุก 10 ล้อ จานวน

คัน)

1 คัน บริษัทจึงจาหน่ายรถบรรทุกดังกล่าวให้แก่บริษัท อุตสาหกรรม

บริการ

อาหารไทย (1964) จากัด เพื่อนาไปใช้ในการกระจายสินค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้คงค้าง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ
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ลักษณะของรายการ

มูลค่า

ประเภท
รายการ

(พันบาท)
2560

2561

ความจาเป็น และความสมเหตุสมผล
2562
ได้พิ จ ารณารายการที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างบริษั ทกั บ บุ คคลที่ อาจมีค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เพื่อ
เป็นประโยชน์แก่บริษัท อุตสาหกรรมพลาสติ ก (1964) จากัด ในการ
กระจายสิ น ค้ า เนื่ อ งจากบริ ษั ท ไม่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ ง าน
สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว และบริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ โ ดยการ
เปรียบเทียบราคากับผู้ขายทั่วไป เพื่อให้ได้ราคาที่อยู่ในระดับเดียวกัน
เมื่อทารายการกับผู้จาหน่ายรายอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และทั้งสอง
บริษัทได้ประโยชน์จากการดาเนินการดังกล่าวด้วย

นายธีระชัย
ธีระรุจินนท์

ค้าประกันเงินกู้ยืม
(สามารถใช้บริษัทหรือหุ้นมาค้าประกันได้)

รายการรับ
ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน

-

-

-

บริษัททาสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาเช่าซื้อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้
ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งสถาบันการเงินมีความประสงค์ให้กรรมการเป็น
ผู้ค้าประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกั บบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว รายการดังกล่าวเป็นรายการที่
มีความจาเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นวงเงินกู้ยืมที่ใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจ
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12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษัทได้กาหนดมาตรการ ขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้


รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อ -ขายสินค้า และการจ้าง-บริหารจัดการ กระจายสินค้า
เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็นต่อ
การทารายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
เมื่อเทียบเคียงกับการทารายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทารายการในลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษั ทมีนโยบายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็นต่อการทารายการดังกล่าวเป็น
รายไตรมาส ซึ่งการทารายการระหว่างกันดังกล่าวทั้งราคาในการซื้อ -ขาย และอัตราค่าบริการต่าง ๆ จะต้องเป็นราคา
ตลาด และสามารถเทียบเคียงได้กับการทารายการกับบุคคลภายนอก และบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน



รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ
บริการหรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็นต่อการทารายการดังกล่าว และจะปฏิ บัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่
สาคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ
บริษัท ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอานาจอนุมัติในการ
บริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น



บริษัทจะเปิดเผยการทารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด



กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้กรรมการ
แจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้


มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)



ถือหุ้นหรือหุ้นกูใ้ นบริษัทโดยระบุจานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบญ
ั ชี

12.4 นโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทจะมีการเข้าทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่าง
กันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป เช่น การจาหน่ายถุงพลาสติก การซื้อ
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เศษกระสอบ การว่าจ้างเป็นศูนย์กระจายสินค้าและจัดส่งสินค้า และการใช้พนักงานขายร่วมกัน บริษัทจะดาเนินการตามมาตรการ
ควบคุมการทารายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทารายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้
แล้วตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
กาหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอานาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น
นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบ
บั ญ ชี หรื อ ผู้ ป ระเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ เป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการระหว่ า งกั น โดยความเห็ น ขอ ง
คณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูค้ วามชานาญพิเศษ จะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้
ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยักย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการทารายการที่บริษัทได้คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุน้
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ส่วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
รายงานผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขในรายงานผู้สอบบัญ ชีสาหรับงบการเงินใน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมาได้แก่
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562
31 ธันวาคม 2560
บาท

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2561
บาท

31 ธันวาคม 2562

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9,785,168

3.94

82,432,160

23.84

61,501,905

17.38

เงินลงทุนชั่วคราว

1,885,000

0.76

1,912,000

0.55

24,845,206

7.02

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

60,715,430

24.46

67,385,111

19.49

51,446,763

14.54

สินค้าคงเหลือ

31,775,209

12.80

41,820,249

12.09

29,714,949

8.40

104,160,807

41.96

193,549,520

55.98

167,508,823

47.35

138,556,366

55.81

133,832,358

38.71

176,487,459

49.88

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2,160,881

0.87

2,239,642

0.65

2,135,656

0.60

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2,352,040

0.95

2,461,490

0.71

3,577,442

1.01

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,026,249

0.41

13,683,451

3.96

4,083,155

1.15

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

144,095,536

58.04

152,216,941

44.02

186,283,712

52.65

รวมสินทรัพย์

248,256,343

100.00

345,766,461 100.00 353,792,535

100.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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31 ธันวาคม 2560
บาท

31 ธันวาคม 2561

ร้อยละ

บาท

31 ธันวาคม 2562

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

20,000,000

8.06

-

-

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

34,564,051

13.92

34,961,390

10.11

27,839,458

7.87

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

1,534,629

0.62

984,962

0.28

-

-

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี

1,047,241

0.42

968,356

0.28

1,106,826

0.31

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

3,054,504

1.23

754,013

0.22

5,133,537

1.45

60,200,425

24.25

37,668,721

10.89

34,079,821

9.63

984,430

0.40

-

-

-

-

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

2,266,511

0.91

1,298,155

0.38

1,501,246

0.42

ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

9,428,978

3.80

9,477,118

2.74

14,230,591

4.02

หนี้สินไม่หมุนเวียน

1,000,000

0.40

1,000,000

0.29

1,000,000

0.28

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

13,679,919

5.51

11,775,273

3.41

16,731,837

4.73

รวมหนี้สิน

73,880,344

29.76

49,443,994

14.30

50,811,658

14.36

ทุนจดทะเบียน

130,000,000

52.37

135,000,000

39.04

135,000,000

38.16

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว

100,000,000

40.28

135,000,000

39.04

135,000,000

38.16

-

-

61,712,262

17.85

61,712,262

17.44

3,810,000

1.53

5,010,000

1.45

6,710,000

1.90

70,565,999

28.42

94,600,205

27.36

99,362,447

28.08

-

-

-

-

196,168

0.06

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

174,375,999

70.24

296,322,467

85.70

302,980,877

85.64

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

248,256,343

100.00

345,766,461 100.00 353,792,535

100.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว – ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562
2560

2561

2562

บาท

ร้อยละ*

บาท

ร้อยละ*

บาท

ร้อยละ*

525,146,920

98.90

551,829,782

98.85

506,440,537

98.71

5,817,365

1.10

6,392,900

1.15

6,618,978

1.29

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

530,964,285 100.00 558,222,682 100.00 513,059,515 100.00

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

446,143,632

84.03

472,320,325

84.61

410,010,069

79.91

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

20,257,680

3.82

19,382,845

3.47

18,863,219

3.68

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

35,726,874

6.73

37,535,834

6.72

42,863,219

8.35

2,201,593

0.41

1,060,783

0.19

154,124

0.03

95.00 471,890,631

91.98

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี

504,329,779

94.98 530,299,787

26,634,506

5.02

27,922,895

5.00

41,168,884

8.02

4,540,318

0.86

4,097,266

0.73

7,862,179

1.53

22,094,188

4.16

23,825,629

4.27

33,306,705

6.49

152,937

0.03

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
(167,398)
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รายการที่จะมีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

-0.03

1,408,577

0.25

กาไรจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุน

-

-

-

-

298,565

0.06

กาไรจากการขายเงินลงทุนรับรู้ในกาไรขาดทุน

-

-

-

-

(102,397)

-0.02

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

349,105

0.07

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

21,926,790

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (หุ้น)

4.13

25,234,206

4.52

33,655,810

0.110

0.107

0.123

200,000,000

223,589,041

270,000,000

*อัตราส่วนร้อยละ เทียบรายได้รวม
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6.56

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562
หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
กระแสเงินสดการกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

26,634,506

27,922,895

41,168,884

13,982,689

12,805,556

13,524,956

717,350

551,431

823,085

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)

(731,349)

(52,322)

248,415

ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

1,517,926

1,808,861

4,944,645

กาไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว

-

-

(127,996)

กาไรขากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร

2

-

(1,480,661)

ดอกเบี้ยรับ

(38,008)

(130,797)

(148,944)

ดอกเบี้ยจ่าย

2,201,593

1,060,783

154,124

(6,364,328)

(7,221,112)

15,129,048

สินค้าคงเหลือ

243,765

(9,992,718)

11,856,885

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

555,161

26,249

(26,345)

-

-

-

8,096,662

407,066

(7,123,832)

(2,437,067)

(6,859,351)

(4,685,884)

44,378,902

20,326,541

74,256,380

38,008

130,797

135,159

เงินลงทุนชั่วคราว

-

(27,000)

(40,000,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว

-

-

17,440,000

(5,622,079)

(8,160,309)

(45,099,500)

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร

-

(13,683,451)

-

เงินรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร

-

-

1,485,981

(5,584,071)

(21,739,963)

(66,038,360)

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
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หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย

(2,209,889)

(1,070,510)

(152,224)

(25,000,000)

(20,000,000)

-

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(5,020,279)

(1,534,097)

(984,962)

จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

(1,168,844)

(1,047,241)

(1,013,689)

เงินรับจากการเพิ่มทุน

-

103,600,000

-

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

-

(5,887,738)

-

จ่ายเงินปันผล

-

-

(26,997,400)

(33,399,012)

74,060,414

(29,148,275)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

5,395,819

72,646,992

(20,930,255)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

4,389,349

9,785,168

82,432,160

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

9,785,168

82,432,160

61,501,905

43,822

56,845

49,734

9,646,297

19,889,757

61,303,370

-

62,372,867

18,070

95,049

112,691

130,731

9,785,168

82,432,160

61,501,905

ราคาทุน

-

-

1,807,000

จ่ายเงินดาวน์

-

-

(451,750)

-

-

1,355,250

เงินกู้ยืมระยะสั้นขากสถาบันการเงินลดลง

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจา
รวม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
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13.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
รายการ

2560

2561

2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง1 (Current Ratio) (เท่า)

1.73

5.14

4.92

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว2 (Quick Ratio) (เท่า)

1.20

4.03

4.04

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด3 (Cash Flows Ratio) (เท่า)

0.64

0.42

2.07

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า4 (Account Receivable Turnover) (เท่า)

8.97

8.46

8.31

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย5 (Collecting Day) (วัน)

41

43

44

26.36

24.93

23.21

14

15

16

23.07

20.14

22.41

ระยะเวลาชาระหนี้9 (Payment Period) (วัน)

16

18

17

วงจรเงินสด10 (Cash Cycle) (วัน)

39

40

43

15.04

14.41

19.04

5.49

5.25

8.16

4.16

4.27

6.49

13.52

10.12

11.12

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์15 (Return on Asset) (%)

8.95

8.02

9.52

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร16 (Return on Fixed Asset) (%)

25.19

26.82

30.12

อัตราการหมุนของสินทรัพย์17 (Total Asset Turnover) (เท่า)

2.15

1.88

1.47

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น18 (Debt to Equity Ratio) (เท่า)

0.42

0.17

0.17

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย19 (Interest Coverage Ratio) (เท่า)

21.18

25.40

518.59

-

93.46

81.30

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ6 (Inventory Turnover) (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย7 (Selling Day) (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้8 (Account Payable Turnover) (เท่า)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น11 (Gross Margin) (%)
12

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (Operating Margin) (%)
13

อัตรากาไรสุทธิ (Net Profit Margin) (%)
14

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราการจ่ายเงินปันผล20 (Dividend Payment Rate) (%)
1 อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียนรวม / หนี้สินหมุนเวียนรวม

2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว+ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่ สุทธิ) / หนี้สินหมุนเวียนรวม
3 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลีย่
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4 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = รายได้จากการขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญเฉลี่ย
5 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า
6 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าสาเร็จรูปเฉลี่ย
7 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
8 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ = ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้าเฉลีย่
9 ระยะเวลาชาระหนี้ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
10 วงจรเงินสด = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาชาระหนี้
11 อัตรากาไรขั้นต้น = กาไรขั้นต้น / รายได้จากการขายสุทธิ
12 อัตรากาไรจากการดาเนินงาน = กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ / รายได้จากการขายสุทธิ
13 อัตรากาไรสุทธิ = กาไรสุทธิ / รายได้รวม
14 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กาไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย่
15 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กาไรสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
16 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (กาไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย
17 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
18 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
19 อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย = (เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน + ดอกเบีย้ จ่ายจากการดาเนินงาน + ภาษีเงินได้) / ดอกเบีย้ จ่าย
จากการดาเนินงานและลงทุน
20 อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กาไรสุทธิ

วิเคราะห์อตั ราส่วนสาคัญทางการเงิน
บทวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
สาหรับปี 2562 บริษัทมีสภาพคล่องค่อนข้างมากดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่มี
ค่าเท่ากับ 4.92 เท่า และ 4.04 เท่า ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนสภาพคล่องมีค่าลดลงจากปี 2561 เนื่องจากมีการใช้จ่ายเงิน
สดที่ได้จากการระดมทุน IPO เพื่อการก่อสร้างอาคารโรงงานตามแผนการใช้เงินที่ได้ระบุไว้แล้ว หากพิจารณาเพิ่มเติมในส่ วนของ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว จะเห็นได้ว่าบริษัทมีค่าของอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว สาหรับปี 2562 ใกล้เคียงกับปี 2561
นอกจากนี้ในด้านของวงจรเงินสดของบริษัทในปี 2562 มีจานวนวันของวงจรเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 3 วัน โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากระยะเวลาในการขายสินค้าและการเก็บหนี้ที่เพิ่มมากขึ้น
บทวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
สาหรับปี 2562 บริษัทมีความสามารถในการทากาไรที่ดีขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 โดยในปี 2562 บริษัทมีอัตรากาไร
ขั้นต้นเท่ากับ 19.04% เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 4.63 % อัตรากาไรจากการดาเนินงานเท่ากับ 8.16 % เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม
2.91 % และ อัตรากาไรสุทธิเท่ากับ 6.49% เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 2.22% โดยสาเหตุหลักที่ในปี 2562 บริษัทมีความสามารถใน
การทากาไรเพิ่มขึ้นจากปี 2561เกิดจากการเพิ่ม Spread ระหว่างราคาขายและต้นทุนสินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ
ตามสถานการณ์ของบริษัท อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าอัตรากาไรขั้นต้นมีสัดส่วนเพิ่มมากกว่าอัตรากาไรจากการดาเนินงานและอัตรา
กาไรสุท ธิ เนื่ องจากในช่วงปี 2562 บริษั ทมี ค่าใช้จ่ ายในการบริหารที่ เพิ่ ม มากขึ้ นจากค่าใช้จ่ายในการปรับประมาณการหนี้สิ น
ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานในจ่ายค่าชดเชยให้พนักงานกรณีเลิกจ้างจากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน
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บทวิเคราะห์อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
สาหรับปี 2562 บริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพย์ได้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับปี 2561 โดยอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ของบริษัทในปี 2562 มีค่าเท่ากับ 9.52% เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 1.50% ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผลกาไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการบริหารจัดการสินทรัพย์ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าในปี 2562 บริษัทมีอัตราการหมุนของสินทรัพย์เท่ากับ
1.47 เท่า ซึ่งลดลงจากปี 2561 รวม 0.41 เท่า ซึ่งมีผลมาจากการที่ยอดขายสินค้าของบริษัทปรับตัวลดลง โดยสรุปแล้ว บริษัทมีการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดผลกาไรมากขึ้นแต่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อสร้างยอดขายลดลง
บทวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
สาหรับปี 2562 บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่ไม่แตกต่างจากปี 2561 ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ที่มี
อัตราคงที่ที่ 0.17 เท่า อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายชาระหนี้สินระยะยาวจนครบจานวนแล้ว จึงส่งผลให้บริษัท
มีความสามารถในการจ่ายชาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างมากดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยที่
เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายผลการดาเนินงานของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
บริษัทเริ่มดาเนินธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้า “หมากรุก” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ต่อมาในปี พ.ศ.
2557 ได้ดาเนินการขยายตลาดและสายการผลิตสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารภายใต้ตราสินค้า “Vow Wrap” และในปี พ.ศ. 2562 ได้
ดาเนินการเพิ่มตราสินค้า “หมากฮอส” สาหรับถุงหูหิ้วขนาดบรรจุ ½ กิโลกรัม รวมถึงขยายสายผลิตภัณฑ์ไปในกลุ่มบรรจุภั ณ ฑ์
กระดาษสาหรับบรรจุอาหาร ภายใต้ตราสินค้า "B-LEAF" โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่ม ยี่ปั๊วะ ซาปั๊วะ และ แผงร้านค้าในตลาดสด
ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว ธีระรุจินนท์ ถือหุ้นจานวนรวม 200,325,000 หุ้น คิดเป็น 74.19% ของจานวนหุ้น
ทั้งหมดที่จาหน่ายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562)
สาหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 506.44 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 รวม 45.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
8.23 โดยมีผลมาจากปริมาณการขายของกลุ่มถุงพลาสติกและฟิล์มอาหารที่ลดลงรวม 236.89 ตัน และราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มสินค้า
กลุ่มสินค้าถุงพลาสติกที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามสาหรับปี 2562 นี้ บริษัทมีการเพิ่มแบรนด์ทั้งหมด 2 แบรนด์ คือ “หมากฮอส”
และ “B-LEAF” โดยหมากฮอสจะเป็นสินค้าในกลุ่มถุงหูหิ้วแต่มีขนาดบรรจุ ½ กก. ซึ่งต่างจากแบรนด์หมากรุกที่เป็นถุงหูหิ้วบรรจุ
100 ใบ และในส่วนของแบรนด์ B-LEAF เป็นสายผลิตภัณ ฑ์กระดาษสาหรับบรรจุอ าหาร ซึ่งในปี ที่ผ่านมีการขายสิน ค้าในกลุ่ ม
ดังกล่าวเพื่อทดสอบตลาด โดยใช้รูปแบบผ่านการจ้างผลิต (OEM) ในส่วนของสาเหตุที่ปริมาณการขายสินค้าลดลงเกิดจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น จึงส่งผลให้ความต้องการซื้อของลูกค้าปรับลดลงตาม รวมถึงการ
แข่งขันด้านราคาในท้องตลาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันยอดขายของบริษัทเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกระแสการรณรงค์รักษ์
สิ่งแวดล้ อ มที่ เกิ ด ขึ้น นั้ น ไม่ ส่ งผลกั บ บริษั ท เนื่ องจากกลุ่ม ลู ก ค้าหลั ก ของบริษั ท เป็ น กลุ่ ม ที่ ยังคงมีพ ฤติ กรรมเช่ น เดิม และมี ความ
จาเป็นต้องใช้สินค้าของบริษัท จึงไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแต่อย่างใด ในส่วนของราคาขายสินค้ากลุ่มถุงพลาสติกที่ปรับตัว
ลดลงมีสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบ หรือ ราคาเม็ดพลาสติก ที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากในช่วงปี 2562 ส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขัน
ด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น อย่ างไรก็ตามสาหรับปี 2562 บริษัทมีกาไรขั้นต้นรวม 96.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 16.92
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.28 จากการปรับกลยุทธ์โดยเน้นการทา Spread ระหว่างราคาขายและต้นทุนสินค้า
ในด้านของต้นทุนการผลิตของบริษัทปี 2562 มีมูลค่ารวม 410.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 รวม 62.31 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.19 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากราคาวัตถุดิบของกลุ่มสินค้าถุงพลาสติกปรับตัวลดลง และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร สาหรับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 61.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 4.81 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ
8.45 ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นกว่า 3 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากผลการดาเนินการที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด บริษัทจะมีกาไรสุทธิสาหรับปี 2562 รวม 33.31
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 9.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.79 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากกาไรขั้นต้นของบริษัทที่ปรับเพิ่ม
มากขึ้นจากการปรับกลยุทธ์การขาย
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ผลการดาเนินงาน
รายได้รวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
หน่วย: ล้านบาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 61

ล้านบาท

ร้อยละ

506.44

551.83

(45.39)

(8.23)

6.62

6.39

0.23

3.54

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น

สาหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 506.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 รวม 45.39 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก
ปริมาณการขายกลุ่มสินค้าถุงพลาสติกและฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารที่ลดลง และ ราคาขายเฉลี่ยของสินค้ากลุ่มถุงพลาสติกที่ปรับตัวลดลง
ซึ่งการปรับตัวลดลงของยอดขายซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กดดันยอดขาย เกิดจากภาวะตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น จาก
ปั จจั ย แวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ อย่ างไรก็ต ามการรณรงค์ งดใช้ ถุงพลาสติ ก ในช่ วงปี 2562 ที่ ผ่ านมาไม่ ได้ ส่งผลกระทบกั บ บริษั ท
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มที่ยังคงมีความจาเป็นต้องใช้สินค้าถุงพลาสติกจึงไม่ได้เป็นปัจจัยกดดันยอดขายโดยตรงแต่สง่ ผล
ทางอ้อมผ่านการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
เพิ่มเติมจากยอดขายกลุ่มสินค้าเดิมของบริษัท ในช่วงปี 2562 บริษัทมีการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์
กระดาษสาหรับบรรจุอาหาร ซึ่งจัดจาหน่ายภายใต้ตราสินค้า “B-LEAF” โดยในช่วงปี 2562 บริษัทได้ดาเนินการทดสอบตลาดและ
ได้ผลลัพธ์ในเชิงบวก สามารถผลักดันกลุ่มสินค้าดังกล่าวในกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทได้ และนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่เป็น
กลุ่มร้านเบเกอร์รี่ กลุ่มร้านอาหาร ได้ด้วย ซึ่งจะเริ่มดาเนินการผลักดันในปี 2563 ต่อไป ในส่วนของรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการขายเปรียบเทียบปี 2562 และ ปี 2561 จะมีดังตารางต่อไปนี้

ปริมาณการขาย
กลุ่มถุงพลาสติก
ถุงร้อน
ถุงขุ่นและถุงหูหิ้ว
กลุ่มฟิลม์ ยืดห่อหุ้มอาหาร
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร (กระดาษ)
กล่องกระดาษบรรจุอาหาร

หน่วยขาย

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หน่วยขาย

ร้อยละ

ตัน
ตัน

4,880.31
2,809.99

4,979.55
2,912.11

(99.25)
(102.12)

(1.99)
(3.51)

ตัน

635.13

670.66

(35.52)

(5.30)

แพ็ค

1,439.00

0.00

1,439.00

100.00

ในส่วนของราคาขายสินค้าเฉลี่ยสาหรับปี 2562 บริษัทมีราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มสินค้าถุงพลาสติกและฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารที่
ปรับตัวลดลง โดยราคาขายกลุ่มสินค้าถุงขุ่นและถุงหูหิ้วมีการปรับตัวลงค่อนข้างรุนแรงถึงร้อยละ 8.82 โดยหลักๆเป็นผลมาจาก
ในช่ ว งปี 2562 ราคาวั ต ถุ ดิ บ (ราคาเม็ ด พลาสติ ก ) ปรั บ ตั ว ลดลง กว่ า 8.14 บาทต่ อ กิ โลกรั ม รวมถึ งมี ก ารรณรงค์ ให้ ล ดการใช้
ถุงพลาสติกในกลุ่มห้างร้านและร้านสะดวกซื้อ จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมทาให้ราคาขาย
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สินค้าเฉลี่ยของกลุ่มสินค้าดังกล่าวปรับตัวลดลง ในส่วนของรายละเอียดราคาขายเฉลี่ยแยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบปี 2562 และ
ปี 2561 จะมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ราคาขายเฉลี่ย

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561

หน่วยราคาขาย

กลุ่มถุงพลาสติก
ถุงร้อน
ถุงขุ่นและถุงหูหิ้ว
กลุ่มฟิลม์ ยืดห่อหุ้มอาหาร
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร (กระดาษ)
กล่องกระดาษบรรจุอาหาร

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หน่วยขาย

ร้อยละ

บาท/กก.
บาท/กก.

55.53
61.84

58.09
67.82

(2.56)
(5.98)

(4.41)
(8.82)

บาท/กก.

96.92

96.99

(0.07)

(0.07)

บาท/แพ็ค

72.98

-

72.98

-

ต้นทุนขาย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
หน่วย: ล้านบาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 61

ล้านบาท

ร้อยละ

410.01

472.32

(62.31)

(13.19)

ต้นทุนขาย

เมื่อพิจารณาในด้านต้นทุนขายของบริษัท ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้ารวม 410.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 รวม
62.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.19 โดยสาเหตุหลักของการปรับลดลงของต้นทุนสินค้าเกิดจากจานวนการผลิตที่ปรับตัวลดลง
ตามปริมาณการขายและปริมาณสินค้าคงเหลือ รวมถึงปัจจัยสาคัญ อย่างราคาวัตถุดิบหลัก (ราคาเม็ดพลาสติก) ที่ปรับตัวลดลง
ค่อนข้างรุนแรง โดยหากเปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม และ เดือนธันวาคมในช่ว งปี 2562 เม็ดพลาสติกชนิด PP ปรับตัวลดลง
จาก 44.00 บาทต่อกิโลกรัม เหลือเพียง 35.00 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 25.71 และเม็ดพลาสติกชนิด HDPE
ปรับตัวลดลงจาก 44.25 บาทต่อกิโลกรัม เหลือเพียง 36.00 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 22.92

44.00

43.75

44.25

44.25

44.75

45.00

45.75

43.00

43.25

43.75

45.25

44.00

43.00
39.00

42.25

42.00

40.25

39.25

38.00
39.00

36.25
37.75

35.00
36.00

ม.ค.-19 ก.พ.-19 มี.ค.-19 เม.ย.-19 พ.ค.-19 มิ.ย.-19 ก.ค.-19 ส.ค.-19 ก.ย.-19 ต.ค.-19 พ.ย.-19 ธ.ค.-19
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กาไรขั้นต้น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
หน่วย: ล้านบาท

กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

31 ธ.ค. 62
96.43

31 ธ.ค. 61
79.51

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
16.92

ร้อยละ
21.28

สาหรับปี 2562 บริษัทมีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 96.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 16.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.28
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทปรับนโยบายการขายในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานั้นๆ โดยการเพิ่มส่วนต่าง
ระหว่างราคาขายเฉลี่ยและต้นทุนสินค้า ซึ่งถึงแม้ว่าในภาพรวมจะสะท้อนให้เห็นว่าราคาขายเฉลี่ยสินค้าของบริษัทปรับตัวลดลง แต่
การปรับตัวลดลงของราคาขายเฉลี่ยนั้นปรับตัวลดลงน้อยกว่าต้นทุนสินค้า จึงส่งผลให้กาไรขั้นต้นของบริษัทมีมูลค่ามากขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค.-61

ล้านบาท

ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

18.86

19.38

(0.52)

(2.68)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

42.86

37.54

5.33

14.19

หน่วย: ล้านบาท

สาหรับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 18.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 รวม 0.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
2.68 ซึ่งมีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าคอมมิชชั่นที่ปรับลดลงตามยอดขายสินค้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม สาหรับปี
2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 42.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 5.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.19
ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายจากการปรับประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานเรื่องการค่าชดเชยจาก
300 วัน เป็น 400 วัน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมูลค่ารวม 3.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับประมาณการ
ดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการปรับกฎหมายหรือประกาศจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง
แต่อย่างใด ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆที่เพิ่มขึ้นจะเกิดจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 1.30
ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายการตั้งสารองต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.03 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
หน่วย: ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 61

ล้านบาท

ร้อยละ

0.15

1.06

(0.91)

(85.47)

สาหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินรวม 0.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 รวม 0.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.47
ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้และสัญญาเช่าการเงิน โดยในปี 2562 บริษัทได้ดาเนินการจ่ายชาระคืนเงิน
กู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินจนครบจานวนแล้ว จึงไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ต้องจ่ายชาระหนี้ต่อไป
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กาไรสุทธิ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 62
33.31

หน่วย: ล้านบาท

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

31 ธ.ค. 61
23.83

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
9.48

ร้อยละ
39.79

สาหรับปี 2562 บริษัทมีกาไรสุทธิรวม 33.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 9.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.79 ซึ่ง
สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทปรับนโยบายการขายตามสถานการณ์โดยการเพิ่มส่วนต่างระหว่างราคาขายสินค้าเฉลี่ยและต้นทุนของ
สินค้า ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากาไรขั้นต้นที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการ
ปรับประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ดังนั้นถึงแม้ยอดขายสินค้าของบริษัทจะ
ลดลงและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่อัตรากาไรของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนของสินค้า
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 61

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ

61.50

82.43

(20.93)

(25.39)

24.85

1.91

22.93

1,199.44

51.45

67.39

(15.94)

(23.65)

29.71

41.82

(12.11)

(28.95)

167.51

193.55

(26.04)

(13.45)

176.49

133.83

42.66

31.87

2.14

2.24

(0.10)

(4.64)

3.58

2.46

1.12

45.34

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4.08

13.68

(9.60)

(70.16)

186.28

152.22

34.07

22.38

รวมสินทรัพย์

353.79

345.77

8.03

2.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 353.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 8.03
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นอาคารสานักงาน
ใหม่ (ก่อสร้างเสร็จและใช้งานแล้ว) และอาคารโรงงานใหม่ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ในส่วนของรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
อื่นๆ จะมีรายละเอียดดังนี้
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 20.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.39 ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากปี 2561 มีการ
รับเงินเพิ่มทุน IPO และ ในช่วงปี 2562 มีการนาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและกองทุนรวมตราสารหนี้ (เพื่อพักเงินรอ
ใช้จ่ายตามแผนการใช้เงิน IPO)



เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 22.93 ล้านบาท เกิดจากการย้ายเงินที่ระดมทุนได้จากการ IPO ไปพักที่กองทุนรวมตราสารหนี้
และเงินฝากสถาบันการเงิน (ชื่อกองทุน: TMBUSB หรือ กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน)



ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง 15.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.65 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ปรับตัวลดลง



สินค้าคงเหลือ ลดลง 12.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.95 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ปรับตัวลดลง จึงมีการเก็บ
สินค้าลดลง



สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 9.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.16 มีสาเหตุหลักเกิดจากทยอยตัดเงินมัดจาค่า
ก่อสร้างอาคารโรงงาน

หนี้สิน
หน่วย: ล้านบาท

หนี้สิน

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน

27.84

34.96

(7.12)

(20.37)

ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

1.11

0.98
0.97

(0.98)
0.14

(100.00)
14.30

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

5.13

0.75

4.38

580.83

34.08

37.67

(3.59)

(9.53)

1.50

1.30

0.20

15.64

14.23

9.48

4.75

50.16

1.00

1.00

0.00

0.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

16.73

11.78

4.96

42.09

รวมหนี้สิน

50.81

49.44

1.37

2.77

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งหมด 50.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 1.37
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.77 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงานที่ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 4.75 ล้าน
บาท โดยการปรับประมาณการดังกล่าวเป็นการปรับตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยเรื่องการจ่ายชดเชยพนักงานจากเดิม 300 วัน เป็น
400 วัน นอกจากนี้ ในช่วงปี 2562 บริษัทได้ทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทกับสถาบันการเงินจนครบจานวนแล้ว บริษัท
จึงหมดภาระในการผ่อนชาระหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวเหลือเพียงการผ่อนชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเท่านั้น ในส่วนของ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรายการอื่นๆจะมีรายละเอียดดังนี้
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ลดลง 7.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.37 ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากการซื้อวัตถุดิบที่ลด
น้อยลงในช่วงเดือนธันวาคมประมาณ 125 ตัน



ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 4.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 580.83 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2562

ส่วนของผู้ถือหุน้
หน่วย: ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 61

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
ร้อยละ

135.00

135.00

-

-

135.00

135.00

-

-

61.71

61.71

-

-

6.71

5.01

1.70

33.93

99.36

94.60

4.76

5.03

0.20

0.00

0.20

100.00

302.98

296.32

6.66

2.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 302.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 6.66
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.25 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากกาไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นหลังหักเงินปันผลจ่าย ในส่วนของ
ส่วนผู้ถือหุ้นรายการอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญแต่อย่างใด
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กระแสเงินสด

สาหรับภาพรวมของกระแสเงินสดปี 2562 บริษัทได้รับเงินสดเพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมการดาเนินงาน รวม 74.26 ล้านบาท
และมีเงินสดลดลงจากกิจกรรมการลงทุน และ กิจกรรมการจัดหาเงินรวม 66.04 ล้านบาท และ 29.15 ล้านบาท ตามลาดับ ส่งผลให้
ภาพรวมปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดลดลง 20.93 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดมีดังนี้
กิจกรรมการดาเนินงาน
บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากการดาเนินงานในปี 2562 รวม 74.26 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิ
และ การปรับตัวลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือรวมกว่า 26.99 ล้านบาท ซึ่งการปรับลดลงดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การดาเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยอดขายของบริษัทที่ปรับตัวลดลง
กิจกรรมการลงทุน
บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงจากการดาเนินกิจกรรมการลงทุนในปี 2562 รวม 66.04 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการมี
การลงทุนสินทรัพย์ถาวร (การก่อสร้างอาคารโรงงาน) และมีการนาเงินที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้
ประชาชนทั่วไป (IPO) ไปลงทุนในกองทุนเปิดเพื่อพักเงินระหว่างรอใช้จ่ายตามงวดงานก่อสร้าง
กิจกรรมการจัดหาเงิน
บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงจากการดาเนินกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2562 รวม 29.15 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
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การรับรองความถูกต้อง
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้ ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของบริษัท
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจ
มีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานว่ าเอกสารทั้ งหมดเป็ น เอกสารชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รับ รองความถู ก ต้ อ งแล้ ว บริ ษั ท ได้
มอบหมายให้นายอภิรัตน์ ธุระรุจินนท์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของนายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ

................................................................

2. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ

................................................................

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์

เลขานุการบริษัท / ผู้จดั การฝ่ายขายและขนส่ง

................................................................
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
(1) รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ (อายุ 62 ปี)
ดารงตาแหน่ง 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 2562


ไม่มี

ประวัติการทางาน


2540 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)



2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)



2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีวีธันเดอร์



2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค



2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สหการประมูล



2559 – 2562

ประธานกรรมการ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป



2555 – 2562

ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล



2557 – 2561

ประธานกรรมการ บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช



2553 – 2557

กรรมการ บจก. เลิร์นเทค



2553 – 2557

กรรมการ บจก. สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชัน่
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2551 – 2555

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์



2551 – 2555

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

การเข้าร่วมการประชุม


เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง


3 ปี (เริ่มดารงตาแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท


ไม่เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจา



ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ



ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน) | 101

(2) นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (อายุ 62 ปี)
ตาแหน่ง


กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา


ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์



ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม


หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน


ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


ไม่มี

ประวัติการทางาน


2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2555 – 2557

ผช.กจ.สายปรับโครงสร้างหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย



2551 – 2555

ผช.กจ.กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุม


เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง


3 ปี (เริ่มดารงตาแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท


ไม่เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจา



ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ



ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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(3) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (อายุ 52 ปี)
ตาแหน่ง


กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา


มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ประวัติการอบรม


หลักสูตร Good governance & Competitiveness Program รุ่นที่ 1/25548 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน


นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ (คู่สมรส)



นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)



นางดลนภา เจียมกนก (น้องสาว)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


160,080,000 หุ้น

ประวัติการทางาน


2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดั การ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)



2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)



2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การเข้าร่วมการประชุม


เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง


3 ปี (เริ่มดารงตาแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท


เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจา



ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ



ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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(4) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (อายุ 51 ปี)
ตาแหน่ง


กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดั การ

คุณวุฒิการศึกษา


มัธยมศึกษา คหะกรรมศาสตร์ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ประวัติการอบรม


หลักสูตรพัฒนาผู้บริการ Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series รุ่นที่ 84 ศูนย์ให้คาปรึกษาและพัฒนา
ผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



หลักสูตร บัญชีและการเงินสาหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน Finance for Non-Financial Executive



หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน


นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (คู่สมรส)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


75,000 หุ้น

ประวัติการทางาน


2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดั การ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)



2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)



2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การเข้าร่วมการประชุม


เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง


3 ปี (เริ่มดารงตาแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท


เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจา



ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ



ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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(5) นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร (อายุ 43 ปี)
ตาแหน่ง


กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา


ปริญญาโท นิติศาสตร์ University of Melbourne



ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม


หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน


ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


50,000 หุ้น

ประวัติการทางาน


2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดั การ สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด



2561 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการสานักงานกฎหมาย บมจ. บางกอกกล๊าส



2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล



2560 – 2561



2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มพีเคเอส คอนซัลติ้งส์



2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)



2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย)



2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เชคแอนด์เบค สตูดิโอ



2555 – 2560

ผู้อานวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. ทุนลดาวัลย์

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดั การ สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด



2561 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการสานักงานกฎหมาย บมจ. บางกอกกล๊าส



2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล



2560 – 2561



2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มพีเคเอส คอนซัลติ้งส์



2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย)



2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เชคแอนด์เบค สตูดิโอ



2555 – 2560

ผู้อานวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. ทุนลดาวัลย์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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การเข้าร่วมการประชุม


เข้าร่วมประชุม 5/6 ครั้ง

จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง


3 ปี (เริ่มดารงตาแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท


ไม่เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจา



ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ



ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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(6) นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข (อายุ 46 ปี)
ตาแหน่ง


กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา


ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม


หลักสูตร DAP รุ่นที่ 130/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน


ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


ไม่มี

ประวัติการทางาน


2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วินท์ ซาโต้



2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม เอเซีย



2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม สุขมุ วิท พร็อพเพอร์ตี้



2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วินท์ ซาโต้



2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม เอเซีย



2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม สุขมุ วิท พร็อพเพอร์ตี้



2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์

การเข้าร่วมการประชุม


เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง


3 ปี (เริ่มดารงตาแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท


ไม่เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจา



ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ



ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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(7) นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (อายุ 55 ปี)
ตาแหน่ง


กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา


มัธยมศึกษา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ประวัติการอบรม


หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน


นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (น้องชาย)



นางดลนภา เจียมกนก (น้องสาว)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561


8,050,000 หุ้น

ประวัติการทางาน


2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)



2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)



2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การเข้าร่วมการประชุม


เข้าร่วมการประชุม 6/6 ครั้ง

จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง


3 ปี (เริ่มดารงตาแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท


ไม่เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจา



ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ



ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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(8) นาง ดลนภา เจียมกนก (อายุ 43 ปี)
ตาแหน่ง


กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา


ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม


หลักสูตร DAP รุ่นที่ 131/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน


นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (พี่ชาย)



นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


8,050,000 หุ้น

ประวัติการทางาน


2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)



2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)



2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

การเข้าร่วมการประชุม


เข้าร่วมการประชุม 6/6 ครั้ง

จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง


3 ปี (เริ่มดารงตาแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท


ไม่เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจา



ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ



ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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(9) นาย สุภชาต แตงน้อย (อายุ 53 ปี)
ตาแหน่ง


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 2562


ไม่มี

ประวัติการทางาน


2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)



2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์



2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จากัด

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


2507 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)



2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์



2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จากัด

การเข้าร่วมการประชุม


เข้าร่วมการประชุม 6/6 ครั้ง

จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง


3 ปี (เริ่มดารงตาแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท


ไม่เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจา



ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ



ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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(10) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสียร (อายุ 45 ปี)
ตาแหน่ง


กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ผู้อานวยการ
สายงานขายและขนส่ง

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 2562


70,000 หุ้น

ประวัติการทางาน


2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2557 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการสายงานขายและขนส่ง บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย



2553 – 2554

ผู้ช่วยผู้อานวยการอาวุโส บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย



2553 – 2554

ผู้ช่วยผู้อานวยการอาวุโส บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)

การเข้าร่วมการประชุม


เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง


3 ปี (เริ่มดารงตาแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท


เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจา



ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ



ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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(11) นางสาว ฐิติพร ประทีปรัตน์ (อายุ 48 ปี)
ตาแหน่ง


ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการสานักงาน

คุณวุฒิการศึกษา


ปริญญาตรี วทบ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม


ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน


ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


20,000 หุ้น

ประวัติการทางาน


2558 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการสานักงาน บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2544 - 2557

Programmer, SA บจก. เอ็มแพค แผ่นคอนกรีต

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


2544 - 2557

Programmer, SA บจก. เอ็มแพค แผ่นคอนกรีต

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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(12) นาย เดชา พุดขุนทด (อายุ 46 ปี)
ตาแหน่ง


ผู้อานวยการสายงานผลิต

คุณวุฒิการศึกษา


ปวศ. มหาวิทยาลัย เอเซียอาคเนย์

ประวัติการอบรม


ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน


ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


20,000 หุ้น

ประวัติการทางาน


2542 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการสายงานผลิต บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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(13) นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท (อายุ 42 ปี)
ตาแหน่ง


ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา


ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการอบรม


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



อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี รวมจานวน 6.00 ชั่วโมง (ภายในปี 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน


ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


20,000 หุ้น

ประวัติการทางาน


2559 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2558 – 2559

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยคม



2543 – 2558

ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


2558 – 2559

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยคม



2543 – 2558

ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
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(14) นางสาว สุพรรณี งามเริง (อายุ 43 ปี)
ตาแหน่ง


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / สมุห์บัญชี

คุณวุฒิการศึกษา


ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

ประวัติการอบรม


อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี (CPD) รวมจานวน 12.30 ชั่วโมง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน


ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


5,000 หุ้น

ประวัติการทางาน


2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2554 – 2556

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หจก. ปูรณ์วิศวกรรม

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


2554 – 2556

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หจก. ปูรณ์วิศวกรรม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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2. ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ทาบัญชี
(1) นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (อายุ 26 ปี)
ตาแหน่ง


เลขานุการบริษัท / ผู้จดั การฝ่ายขายและการขนส่ง

วันทีได้รับการแต่งตั้ง


วันที่ 9 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา


ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม


หลักสูตร SCG Chemicals Young entrepreneurial Program รุ่นที่ 1



หลักสูตร CVP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



หลักสูตร CRP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



หลักสูตร EMP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



หลักสูตร BRP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


10,000 หุ้น

ประวัติการทางาน


2559 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

การเข้าร่วมการประชุม


เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสาหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้
1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้


ทะเบียนกรรมการ



หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท



หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3)

จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่
วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการ
เก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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(2) นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท (อายุ 42 ปี)
ตาแหน่ง


ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแลการทาบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา


ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการอบรม


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



อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี รวมจานวน 6.00 ชั่วโมง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน


ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


20,000 หุ้น

ประวัติการทางาน


2559 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)



2558 – 2559

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยคม



2543 – 2558

ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น


2558 – 2559

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยคม



2543 – 2558

ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัทไม่มีบริษัทย่อย
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
1. งานตรวจสอบภายใน
ในส่วนของงานตรวจสอบภายในของบริษัท บริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกองค์กร กล่าวคือ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล
จากัด ทะเบียนเลขที่ 0105537126299 ตั้งอยู่เลขที่ 35 ซอยวชิรธรรมสาธิต 36 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดย
หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติ วุฒติการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
(1) ชื่อ – นามสกุล : นางสาววัลดี สีบญ
ุ เรือง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Audit Committee Program (DCP)

ประสบการณ์ทางาน : 2537 – ปัจจุบัน Senior Partner บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด
2533 - 2537

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด

2529 - 2533

Audit Senior บริษัท ดีลอยท์ โธมัทสุ ไชยยศ จากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
(2) ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอังคณา ไทยจรัสเสถียร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรการอบรม :

ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน : 2555 – ปัจจุบัน Partner บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด
2551 – 2555

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

2546 – 2551

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ไทยไทโย จากัด

2545 – 2456

ผู้จัดการส่วนสานักงาน บริษัท ขอนแก่น เอ็ม.ดี.เอฟ.บอร์ด จากัด

2542 – 2545

Audit Senior บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
2. งานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริษัทได้มอบหมายให้นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ เป็นผู้รับผิดชอบงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) ชื่อ – นามสกุล : นายอภิรตั น์ ธีระรุจินนท์
ตาแหน่ง : เลขานุการบริษัท / ผูจ้ ดั การฝ่ายขายและขนส่ง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์ทางาน : 2559 – ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท / ผู้จดั การฝ่ายขายและขนส่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกากับดูแลการปฏิบัติงาน :
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องและไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมาย
ใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน
บริษัทไม่มีการปรับโครงสร้างการดาเนินการทางธุรกิจอันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและต้องเปิดเผยราคา
ประเมินทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
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เอกสารแนบ 5
อื่นๆ
ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน) | 122

